แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

1 - 2
3 - 15
16 - 95

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
เพื่อเป็นการเตรียมการสาหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ บาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งได้ประกาศใช้ตามระเบียบแล้ว นั้น
เพื่อให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาสาเร็จลุล่วง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5
ได้ กาหนดให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นจั ด ทาแผนการดาเนิน งาน เพื่อ เป็น แนวทางในการด าเนิ นงาน
ในปี งบประมาณนั้ น เพื่อให้มี ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานบูรณาการการทางานกับ
หน่วยงานอื่น และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน อันจะทาให้การ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
บัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณา
แล้วเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประกาศเป็นแผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามขั้นตอนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น
4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รั ฐ วิส าหกิจ ที่จ ะเข้ าดาเนิ น การในพื้น ที่ โดยตรวจสอบจากหน่ว ยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผน
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ

1

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาของเทศบาลต าบล จั ด ท าร่ า งแผนการ
ดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของตาบล กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลเจดีย์ แม่ครัว โดยมีเค้า
โครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตาบล นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล
ตาบลเจดีย์ แม่ครั ว เพื่อให้ ค วามเห็ น ชอบร่า งแผนการด าเนิน งาน ปี 2558 แล้ ว ประกาศใช้ เพื่อให้
ประชาชนในตาบลทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิ บวันนั บ แต่วัน ที่ตั้งงบประมาณดาเนินการ หรือได้ รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาในการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น

4. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. เป็นแผนการดาเนินงาน (Action Plan) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดาเนินงานจริง
2. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่เทศบาล เพื่อ
ประสานและบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3. แผนงาน/โครงการ สามารถติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้ นปีงบประมาณได้ส ะดวก
มากยิ่งขึ้น

2

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา
ซ่อมแซม ถนนทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบประปา แหล่งน้า
ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การวางและ
ปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บา้ น
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

4

2.65

4

2.65

แบบ ผด. 1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

7,261,000.00

38.70

กองช่าง

7,261,000.00

38.70

จานวนงบประมาณ

แบบ ผด. 1

3

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ
6
3.97
พอเพียง
2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
2
1.32
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจ
รวม

แบบ ผด. 1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

90,000.00

0.48

สานักปลัด

100,000.00

0.53

สานักปลัด
สานักปลัด

จานวนงบประมาณ

3

1.99

70,000.00

0.37

11

7.28

260,000.00

1.39

4

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตสานึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
3
1.99
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2
1.32
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

รวม

5

3.31

5

แบบ ผด. 1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

105,000.00

0.56

สานักปลัด, กองสาธารณสุข

1,880,000.00

10.02

สานักปลัด, กองช่าง,
กองสาธารณสุข

1,985,000.00

10.58

จานวนงบประมาณ

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
9
5.96
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด. 1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

300,000.00

1.60

กองการศึกษา

จานวนงบประมาณ

4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวติ ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3

1.99

130,000.00

0.69

กองการศึกษา

4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

7

4.64

70,000.00

0.37

กองการศึกษา

19

12.58

500,000.00

2.66

รวม

6

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
29
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

แบบ ผด. 1

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

19.21

2,073,100.00

11.05

กองการศึกษา

5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ

16

10.60

4,119,200.00

21.95

กองการศึกษา, กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.3 สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส

1

0.66

204,000.00

1.09

สานักปลัด

5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน

40

26.49

637,300.00

3.40

สานักปลัด, กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

86

56.95

7,033,600.00

37.48

รวม

7

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน
4
2.65
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด. 1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

80,000.00

0.43

สานักปลัด

จานวนงบประมาณ

6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

3

1.99

390,000.00

2.08

สานักปลัด

6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

3

1.99

921,000.00

4.91

สานักปลัด, กองการศึกษา

10

6.62

1,391,000.00

7.41

รวม

8

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.1 สร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
2
1.32
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด. 1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

110,000.00

0.59

เทศบาล, สานักปลัด

จานวนงบประมาณ

7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

12

7.95

168,200.00

0.90

สานักปลัด, กองคลัง, กอง
การศึกษา, กองช่าง, กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

2

1.32

55,000.00

0.29

สานักปลัด

รวม

16

10.60

333,200.00

1.78

9

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และ
การสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
รวม

แบบ ผด. 1

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
4

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
2.65

11

7.28

260,000.00

1.39

สานักปลัด

5

3.31

1,985,000.00

10.58

19

12.58

500,000.00

2.66

สานักปลัด, กองช่าง, กอง
สาธารณสุขฯ, เทศบาล
สานักปลัด, กองการศึกษา

86

56.95

7,033,600.00

37.48

9

6.62

1,391,000.00

7.41

16

10.60

333,200.00

1.78

151

100.00

10

จานวนงบประมาณ
7,261,000.00

18,763,800.00

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
38.70

100.00

หน่วยดาเนินการ
กองช่าง

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

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พัฒนาชุมชนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนค่าจัดเก็บค่าบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2559
ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาพัฒนาชุมชนตาบลแม่แฝกใหม่
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
1

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
50.00

1
2

แบบ ผด. 1

19,460.00

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
70.87

50.00

8,000.00

29.13

50.00

27,460.00

100.00

11

จานวนงบประมาณ

หน่วยดาเนินการ
พัฒนาชุมชน อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาชุมชน อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
1

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
20.00

การสอนคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนตาบลแม่แฝกใหม่

1

โครงการทักษะชีวติ

แบบ ผด. 1

5,000.00

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
21.28

20.00

5,000.00

21.28

กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

1

20.00

3,500.00

14.89

กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน

1

20.00

5,000.00

21.28

กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

1

20.00

5,000.00

21.28

กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

5

100.00

23,500.00

100.00

โครงการ/กิจกรรม
วิชาชีพการทาอาหารและขนม

รวม

12

จานวนงบประมาณ

หน่วยดาเนินการ
กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (กรมการปกครอง)
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1
ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพและการศึกษา หมู่ที่ 1
ก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3
ปรับปรุงอาคารกายภาพบาบัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ตาบลเจดีย์แม่ครัว
ก่อสร้างถังเก็บนาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4
ก่อสร้างห้องนาสาธารณะ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น ห้วยบง
ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาหมู่บา้ นแพะเจดีย์
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ปรับปรุงระบบประปาบ้านวังขุมเงิน พร้อมเครื่องสูบนาและอุปกรณ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้าออกอาคารเอนกประสงค์
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ นแพะแม่แฝกใหม่
ปรับปรุงระบบประปาบ้านเจดีย์พฒ
ั นา
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
1
1
1
1
1

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76

13

แบบ ผด. 1

328,000
62,000
324,000
333,000
100,000

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
6.56
1.24
6.48
6.66
2.00

246,000
110,000
355,000
171,000
160,000
331,000
338,000
360,000
351,500
341,000
181,000

4.92
2.20
7.10
3.42
3.20
6.62
6.76
7.20
7.03
6.82
3.62

จานวนงบประมาณ

หน่วยดาเนินการ
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (กรมการปกครอง)
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาหมู่บา้ นป่าป๋อ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
1
1
1
1
1
21

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
100.00

14

แบบ ผด. 1

จานวนงบประมาณ
160,500
354,000
210,000
133,000
51,000
5,000,000.00

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
3.21
7.08
4.20
2.66
1.02
100.00

หน่วยดาเนินการ
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดาเนินการในเขตพืน้ ที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
2

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
7.14

กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5

กรมการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รวม

แบบ ผด. 1

27,460.00

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
0.54

17.86

23,500.00

0.47

กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่

21

75.00

5,000,000.00

98.99

กรมการปกครอง

28

100.00

5,050,960.00

100.00

15

จานวนงบประมาณ

หน่วยดาเนินการ
พัฒนาชุมชน อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนนทางเท้า ท่อระบายน้้า ระบบประปา แหล่งน้้า ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บา้ น
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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 ดาดล้าเหมือง บ้านเจดีย์แม่ครัว
เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
911,000 เทศบาล
กองช่าง
(เหมืองซอย 5) หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง ซอย 5
หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ลึก
0.85 เมตร ความยาว 840 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ทั้งนี้
รายละเอียดดังกล่าวเป็นไปตามแบบ
กองช่างเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
2 โครงการซ่อมแซมตลิ่งล้าห้วยแม่
แฝก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการซ่อมแซมตลิ่งล้าห้วยแม่แฝก
หมู่ที่ 1 ต้าบลแม่แฝกใหม่
รายละเอียดตามแบบกองช่างเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
แบบบาดาลขนาดใหญ่ จ้านวน 1 แห่ง
บ้านแพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 10
ต้าบลแม่แฝกใหม่ รายละเอียดตาม
แบบกองช่างเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

2,358,600 เทศบาล

กองช่าง

2,612,400 เทศบาล

กองช่าง
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนนทางเท้า ท่อระบายน้้า ระบบประปา แหล่งน้้า ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บา้ น
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการขุดลอกแม่น้าปิง บ้านสบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
1,379,000 เทศบาล
กองช่าง
แฝก หมู่ที่ 2
โครงการขุดลอกแม่น้าปิง บ้านสบแฝก
หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่แฝกใหม่ ขนาด
กว้าง 12-45 เมตร ยาว 544
เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
ตามแบบของเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
ก้าหนด
รวม

7,261,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจ้าต้าบลแม่แฝกใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการบริหารงานศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลแม่แฝกใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลแม่แฝกใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลแม่แฝกใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
25,000 เทศบาล

30,000 เทศบาล
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พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส้านักปลัด/
ศบกต.แม่แฝก
ใหม่

ส้านักปลัด/
ศบกต.แม่แฝก
ใหม่

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

3 ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางรมฮังการี่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
กลุ่มพัฒนาสตรีบา้ นเจดีย์พฒ
ั นา ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
หมู่ที่ 11 ประจ้าปี 2559
ในครอบครัว ตามโครงการฝึกอบรม
เพาะเห็ดนางรมฮังการี่ กลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่ที่ 11 ประจ้าปี 2559

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

4 ส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
กลุ่มพัฒนาสตรีบา้ นป่าป๋อ
หมู่ที่ 12 ประจ้าปี 2559

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการเลี้ยงกบใน
บ่อซีเมนต์ กลุ่มพัฒนาสตรีบา้ นป่าป๋อ
หมู่ที่ 12 ประจ้าปี 2559

5,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

5 ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
กลุ่มพัฒนาสตรีบา้ นพระธาตุเจดีย์
หมู่ที่ 13 ประจ้าปี 2559

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการเลี้ยงปลาใน
บ่อดิน กลุ่มพัฒนาสตรีบา้ นพระธาตุ
เจดีย์ หมู่ที่ 13 ประจ้าปี 2559

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด
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พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 ส่งเสริมการด้าเนินวิถีชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มพัฒนา
สตรีบา้ นเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14
ประจ้าปี 2559

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินวิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที่ 14 ประจ้าปี 2559

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเกษตรต้าบล
แม่แฝกใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการจัดงานวันเกษตรต้าบลแม่แฝก
ใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

2 โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูก
ข้าวปลอดโรคเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูกข้าว
ปลอดโรคเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
พ.ศ. 2557

รวม

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
70,000 เทศบาล

30,000 เทศบาล

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส้านักปลัด/
ศบกต.แม่แฝก
ใหม่

ส้านักปลัด

100,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
20,000 เทศบาล
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส้าหรับพืชเศรษฐกิจในชุมชน
การผลิตที่เหมาะสมส้าหรับพืชเศรษฐกิจ
ในชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ.
2557
2 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตไม้ผล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสมส้าหรับพืชเศรษฐกิจ
ในชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

25,000 เทศบาล
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หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
3 โครงการฝึกอบรมการผลิตเชื้อรา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
25,000 เทศบาล
ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรียเพื่อ โครงการฝึกอบรมการผลิตเชื้อราไตรโค
การเกษตร
เดอร์มาและบิวเวอร์เรียเพื่อการเกษตร
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ.
2557
รวม

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตส้านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
40,000 เทศบาล
ธรรมชาติ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยประชาชนต้าบลแม่แฝกใหม่ ตั้ง
ปณิธานท้าความดีในการป้องกันไฟป่า
การก่อสร้างฝายชะลอน้้า การป้องกัน
การบุกรุกท้าลายป่าและเขตล้าน้้า การ
ตรวจพื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติ เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าและเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา
นุวงค์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส้านักปลัด/
ศบกต.แม่แฝก
ใหม่

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตส้านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
50,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ชุมชน
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
โดยเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บขยะและค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ต่อ
ชุมชนและผู้ปฏิบตั ิงานรวมถึงการศึกษา
ดูงานในชุมชนต้นแบบการด้าเนินงาน
หรือกลวิธกี ้าจัดขยะ ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ.
2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

25

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตส้านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
3 โครงการเยาวชนร่วมใจพิทกั ษ์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
15,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทกั ษ์
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
รวม

105,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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 ค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเก็บขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเก็บ
1,850,000 เทศบาล
กองช่าง/กอง
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่า
สาธารณสุขและ
จัดการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
สิ่งแวดล้อม
ขยะ เช่น ถุงมือ ถุงขยะ ผ้ากันเปื้อน
ถังขยะ ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาเอกชน
เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยัง
สถานที่ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นเพื่อให้
สภาพแวดล้อมภายในต้าบล ให้สะอาด
เรียบร้อย
2 โครงการเฝ้าระวังการเผาและ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมหมอกควันไฟป่า ประจ้าปี ป้องกันการเผาและควบคุมหมอกควัน
2559
ไฟป่า ประจ้าปี 2559 โดยเป็นค่า
ด้าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว
2900 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555
รวม

30,000 เทศบาล

ส้านักปลัด (ปภ.)

1,880,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในพิธที างศาสนา งานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรการจัดพิธที าง
30,000 เทศบาล
ศาสนา งานรัฐพิธี ของเทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว เช่น วันปิยะมหาราช, วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ โดยเป็นค่าจ้างเหมา
ด้าเนินการจัดงาน ค่าวัสดุ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจ้าเป็น ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

28

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
2 โครงการปกป้องสถานบันส้าคัญ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้อง
15,000 เทศบาล
ของชาติ ของเทศบาลต้าบลเจดีย์ สถาบันส้าคัญของชาติ ของเทศบาล
แม่ครัว ประจ้าปีงบประมาณ ต้าบลเจดีย์แม่ครัว ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559 โดยเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการลงนามถวายพระพร, การ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
พระราชกรณียกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542, ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22
เมษายน 2552

29

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
3 โครงการเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
15,000 เทศบาล
ปรองดองและสมานฉันท์ เทศบาล เสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองและ
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว
สมานฉันท์ เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสร้าง
ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2557
4 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ยในการด้าเนินงานตาม
โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการจัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และประเพณีทอ้ งถิ่น อ้าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดย
คณะอนุกรรมการอ้านวยการการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดได้มีมติ
เห็นชอบ/อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2558

90,000 เทศบาล

30

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
5 อุดหนุนให้แก่ที่ท้าการปกครอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
25,000 เทศบาล
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40
ประจ้าปี พ.ศ. 2559 อ้าเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ได้มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2558
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หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
6 อุดหนุนให้แก่ที่ท้าการปกครอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
5,000 เทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40
ประจ้าปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ได้มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2558

7 อุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมต้าบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
แม่แฝกใหม่
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้องมรดก
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ฯลฯ
8 อุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมต้าบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
แม่แฝกใหม่
โครงการสืบฮีตโตยฮอย ผ่อกอย ป๋า

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

20,000 เทศบาล

กองการศึกษา

50,000 เทศบาล

กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เวณียี่เป็ง 2558 ฯลฯ
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
9 อุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมต้าบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
50,000 เทศบาล
แม่แฝกใหม่
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และศิลปะการแสดง ฯลฯ
รวม

300,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวติ ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
40,000 เทศบาล
ส้าคัญทางพุทธศาสนา
กิจกรรมวันส้าคัญทางพุทธศาสนา โดย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินโครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ปี๋ใหม่เมือง
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปี๋ใหม่
เมืองโดยเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
ฯลฯ และรวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจ้าปี 2559
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ยเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

80,000 เทศบาล

34

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวติ ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
3 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
10,000 เทศบาล
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
(ธรรมสัญจร)
พัฒนาคุณภาพชีวติ (ธรรมสัญจร) โดย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินโครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รวม

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

130,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 อุดหนุนให้แก่วดั แม่แฝก หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
10,000 เทศบาล
ซ่อมแซมศาลาการเปรียญส่วนที่ช้ารุด
ของวัดแม่แฝก หมู่บา้ นแม่แฝก หมู่ที่ 1
ประจ้าปี 2559

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

2 อุดหนุนให้แก่วดั สบแฝก หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บูรณะปฏิสังขรณพระวิหารวัดสบแฝก
หมู่ที่ 2

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

3 อุดหนุนให้แก่วดั ขัวมุง หมู่ที่ 4

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บูรณะปฏิสังขรณพระวิหารวัดขัวมุง
หมู่ที่ 4

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

4 อุดหนุนให้แก่วดั ห้วยบง หมู่ที่ 5

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บูรณะปฏิสังขรณพระวิหารวัดห้วยบง
หมู่ที่ 5

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

5 อุดหนุนให้แก่วดั วังขุมเงิน หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บูรณะปฏิสังขรณพระวิหารวัดวังขุมเงิน
หมู่ที่ 7

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

6 อุดหนุนให้แก่วดั แพะห้วยบง
หมู่ที่ 8

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บูรณะปฏิสังขรณพระวิหารวัดแพะห้วย
บง หมู่ที่ 8
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
7 อุดหนุนให้แก่คริสจักรชัยชนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
10,000 เทศบาล
หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่แฝกใหม่
โครงการบูรณะ ปฏิสังขรณ์คริสตจักร
ชัยชนะ หมู่ที่ 5
รวม

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70,000
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แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2559

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
100,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว เด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว ได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ด้าเนินการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ทั้งนี้ ตามหน้งสือก
ระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

40,000 เทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่
ครัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท้า
เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตลอดจนค่าศึกษาดูงานและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

50,000 เทศบาล

กองการศึกษา
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พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
4 โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
3,000 เทศบาล
อบรมฟันสวยยิ้มสดใสของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท้าอาหาร
กลางวัน ส้าหรับเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว โดยใช้
ข้อมูลจ้านวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558 จ้านวน 207 คน
จัดสรรในอัตรา คนละ 20 บาท
จ้านวน 280 วัน (จัดสรร 100%)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

1,159,200 เทศบาล
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หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว เช่น ค่าวิทยากร
ค่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นและ
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
3,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

7 โครงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

2,000 เทศบาล

กองการศึกษา

8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กแรกเกิด
ถึง 5 ปี

3,000 เทศบาล

กองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองใน
การดูแลเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
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พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
9 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดท้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
3,000 เทศบาล
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) โครงการอบรมให้ความรู้การจัดท้า
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ของ
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

9,000 เทศบาล

41

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
11 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
100,000 เทศบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล
เจดีย์แม่ครัว
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ด้าเนินโครงการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2559

12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น
และเกี่ยวข้องในการด้าเนินโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

50,000 เทศบาล
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หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
13 โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
2,000 เทศบาล
โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใสของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่
ครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
14 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท้าอาหาร
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว กลางวัน ส้าหรับเด็กของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว โดย
ใช้ข้อมูลจ้านวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558 จ้านวน 53 คน
จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท
จ้านวน 200 วัน (จัดสรร 100%)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

212,000 เทศบาล
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หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
15 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
20,000 เทศบาล
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่
ครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด้าเนินโครงการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

16 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์
มีครัว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ้าเป็นและเกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตดังกล่าว ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

9,600 เทศบาล

44

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
17 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
90,100 เทศบาล
(รายหัว) ส้าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
จ้านวน 53 คน คนละ 80 บาท
จ้านวน 2 ภาคเรียน โดยใช้ข้อมูล
จ้านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

18 ค่าหนังสือเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส้าหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว จ้านวน 53 คน คนละ
200 บาท โดยใช้ข้อมูลจ้านวนเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

10,600 เทศบาล

45

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
19 ค่าอุปกรณ์การเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส้าหรับ
10,600 เทศบาล
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว จ้านวน 53 คน
คนละ 100 บาท จ้านวน 2 ภาค
เรียน โดยใช้ข้อมูลจ้านวนเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

20 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ส้าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว จ้านวน
53 คน คนละ 300 บาท โดยใช้
ข้อมูลจ้านวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

15,900 เทศบาล
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หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
21 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
22,800 เทศบาล
ผู้เรียนส้าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
จ้านวน 53 คน คนละ 215 บาท
จ้านวน 2 ภาคเรียน โดยใช้ข้อมูลจ้านวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2559

22 ค่าจัดหาเก้าอี้ส้านักงาน

เพื่อใช้งานในส่วนของงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา
ทั้งนี้ ราคาครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวเป็นราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (มีนาคม 2558)
ของส้านักงบประมาณ

5,500 เทศบาล
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หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
23 ค่าจัดหาตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มี เพื่อใช้งานในส่วนของงานระดับก่อนวัย
24,000 เทศบาล
มอก.)
เรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา
ทั้งนี้ ราคาครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวเป็นราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (มีนาคม 2558)
ของส้านักงบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

24 ค่าจัดหาโต๊ะท้างานระดับ 1-2

เพื่อใช้งานในส่วนของงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา
ทั้งนี้ ราคาครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวเป็นราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (มีนาคม 2558)
ของส้านักงบประมาณ

13,800 เทศบาล

กองการศึกษา

25 ค่าจัดหาพัดลมติดผนัง

เพื่อใช้งานในส่วนของงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา
ทั้งนี้ ราคาครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวเป็นราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (มีนาคม 2558)
ของส้านักงบประมาณ

24,000 เทศบาล

กองการศึกษา
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
26 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ เพื่อเป็นค่าด้าเนินงานตามโครงการ
30,000 เทศบาล
ครัว
จัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อการ
สื่อสารโดยใช้วทิ ยากรบุคคลภายนอก

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

27 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านแม่แฝก เพื่อเป็นค่าด้าเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนหนังสืออ่านเสริมห้องสมุด
โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านแม่แฝก

30,000 เทศบาล

กองการศึกษา

28 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านแม่แฝก เพื่อเป็นค่าด้าเนินงานตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบวิทยากรสอน
ดุริยางค์ในโรงเรียน ของโรงเรียนบ้าน
แม่แฝก

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

29 อุดหนุนให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ กศน. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
ต้าบลแม่แฝกใหม่
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส้าหรับประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน

20,000 เทศบาล

กองการศึกษา

รวม

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,073,100
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
427,170 เทศบาล
ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว โดยใช้
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2558 จ้านวน 207 คน จัดสรรใน
อัตราคนละ 7.37 บาท จ้านวน
280 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

50

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
2 ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
101,570 เทศบาล
ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรี่ยนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว โดยใช้ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
จ้านวน 53 คน จัดสรรในอัตราคน
ละ 7.37 บาท จ้านวน 260 วัน
(จ้านวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

51

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
3 ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
858,460 เทศบาล
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่
ครัวและโรงเรียนบ้านแม่แฝก รวม
448 คน แยกเป็นเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว จ้านวน
313 คน และเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่แฝก 135 คน โดยใช้ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท
จ้านวน 280 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
1,252,000 เทศบาล
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
กลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์
แม่ครัว จ้านวน 313 คน จัดสรรใน
อัตราคนละ 20 บาท จ้านวน 200
วัน (จัดสรร 100%) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่แฝก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฝก
จ้านวน 135 คน จัดสรรในอัตรา
คนละ 20 บาท จ้านวน 200 วัน
(จัดสรร 100%) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

540,000 เทศบาล
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หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
6 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้าเพื่อ เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
42,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
การอุปโภคบริโภค
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้า เพื่อการ
และสิ่งแวดล้อม
อุปโภคบริโภค โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการจัดท้าฐานข้อมูลแหล่ง
น้้าประปาหมู่บา้ น รวมถึงน้้าดื่มจากตู้
บริการน้้าดื่มหยอดเหรียญ ค่าส่ง
ตัวอย่างน้้าดื่มตู้หยอดเหรียญและ
น้้าประปาหมู่บา้ น เพื่อตรวจวิเคราะห์
ค่าจัดอบรมผู้ประกอบการตู้น้าดื่มหยอด
เหรียญ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
7 โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่
โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
และสิ่งแวดล้อม
และโรคอุบตั ิซ้า
โรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบตั ิซ้า
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
8 โครงการพัฒนาระบบบริหารศูนย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิ ารและ
โครงการพัฒนาระบบบริหารศูนย์ฟื้นฟู
ผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว สมรรถภาพผู้พกิ ารและผู้สูงอายุเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว โดยเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน อุปกรณ์
ช่วยเหลือความพิการ และค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543

30,000 เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
9 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
สุนัขบ้า
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนัขบ้า
และสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต้าบลแม่แฝก
ใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
10 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
ไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุม
ไข้เลือดออก ที่เกิดขี้นในชุมชนต้าบล
แม่แฝกใหม่ โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆในการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543

100,000 เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
11 โครงการตรวจประเมินเพื่อการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
รับรองป้ายสถานประกอบการ
โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
และสิ่งแวดล้อม
จ้าหน่ายอาหาร ตามเกณฑ์อาหาร ป้ายสถานประกอบการจ้าหน่ายอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย
ตามเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

12 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้
แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้
แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น จ้านวน 1
เครื่อง โดยมีลักษณะเป็นเครื่องพ่นยา
แบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น
ขนาด 2.5 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน
โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ประจ้าปี 2558 (มีนาคม 2558)

13,000 เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
13 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีก้าจัด เพื่อใช้ส้าหรับงานควบคุมไข้เลือดออก
95,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
แมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra
ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ส้าคัญที่เป็นอันตราย
และสิ่งแวดล้อม
Low Volume cold fog
ต่อชีวติ ของประชาชนในพื้นที่ และ
generator)
เพื่อให้การควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ราคาที่จัดตั้งไว้เป็นราคาในท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ (มีนาคม 2558)

14 โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลแม่แฝก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
ใหม่
โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลแม่แฝกใหม่
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557

400,000 เทศบาล
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กองการศึกษา

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
150,000 เทศบาล
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2548
16 วัสดุกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให้เยาวชนแต่ละหมู่บา้ นในต้าบลแม่แฝก
ใหม่ ส้าหรับเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประจ้าปีของต้าบล เพื่อให้มีอุปกรณ์
กีฬาฝึกซ้อมออกก้าลังกาย และเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬาเป็นวัสดุกีฬา
รวม

40,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

4,119,200
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.3 สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
204,000 เทศบาล
เงินยังชีพให้แก่ผู้ปว่ ยเอดส์ โดยจ่ายเป็น
เงินยังชีพ/เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ปว่ ยเอดส์
ภายในต้าบลแม่แฝกใหม่ จ้านวน 34
คน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554

รวม

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

204,000

60

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก
และสิ่งแวดล้อม
บ้านแม่แฝก
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 2 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก
บ้านสบแฝก
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 3 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 3 บ้านเจดียืแม่
บ้านเจดีย์แม่ครัว
ครัว ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 4 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง
บ้านขัวมุง
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 5 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง
บ้านห้วยบง
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
6 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์
และสิ่งแวดล้อม
บ้านแพะเจดีย์
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
7 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน
บ้านวังขุมเงิน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 8 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 8 บ้าน
บ้านแพะห้วยบง
แพะห้วยบง ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

9 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 สาธารณสุข ของหมู่ที่ 9 บ้านกลาง
บ้านกลางพัฒนา
พัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น
หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 10 บ้าน
แพะแม่แฝกใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
11 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์
และสิ่งแวดล้อม
หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พฒ
ั นา
พัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
12 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น
หมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ

ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

13 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น
หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์

ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 13 บ้าน
พระธาตุเจดีย์ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

14 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น
หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ

ด้าเนินการตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 14 บ้าน
เจดีย์เจริญ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

7,500 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
15 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
190,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
พื้นที่เทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามบันทึกข้อตกลง ด้าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กับองค์การบริหารส่วนต้าบล
หรือเทศบาล เลขที่ 1011/2551
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
16 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
40,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และศึกษาดูงาน อสม. ต้าบลแม่
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
และสิ่งแวดล้อม
แฝกใหม่
ศึกษาดูงาน อสม.ต้าบลแม่แฝกใหม่
โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมสร้างขวัญและก้าลังใจ ให้แก่
กลุ่ม อสม. ต้าบลแม่แฝกใหม่ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
ส้านักงาน ค่าจัดอบรมให้ความรู้ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
17 โครงการจัดงานวันสตรีสากลเพื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
10,000 เทศบาล
เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนของ
โครงการจัดงานวันสตรีสากลเพื่อ
ตนเองด้วยใจรัก ประจ้าปี 2559 เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ด้วยใจรัก ประจ้าปี 2559 เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ
จ้าเป็นในการด้าเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541

66

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
78,000 เทศบาล
ผู้สูงอายุในต้าบลแม่แฝกใหม่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุใน
ต้าบลแม่แฝกใหม่ ฯลฯ ตลอดจนเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้สูงอายุสัญจรในระดับอ้าเภอของ
ผู้สูงอายุต้าบลแม่แฝกใหม่ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541

67

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
19 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
11,300 เทศบาล
พัฒนาสตรี ต้าบลแม่แฝกใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาตรี
ต้าบลแม่แฝกใหม่ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541

20 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บา้ น หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์
เพื่อบ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้าน
แม่แฝก หมู่ที่ 1 ประจ้าปี2559

10,000 เทศบาล

68

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
21 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
10,000 เทศบาล
หมู่บา้ น หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้าน
สบแฝก หมู่ที่ 2 ประจ้าปี2559

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

22 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
หมู่บา้ น หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้านเจดีย์
แม่ครัว หมู่ที่ 3 ประจ้าปี 2559

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

23 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บา้ น หมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้านขัว
มุง หมู่ที่ 4 ประจ้าปี 2559

69

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
24 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
10,000 เทศบาล
หมู่บา้ น หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้าน
ห้วยบง หมู่ที่ 5 ประจ้าปี 2559
25 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
หมู่บา้ น หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้าน
แพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 ประจ้าปี 2559

10,000 เทศบาล

70

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

26 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้านวัง
ขุมเงิน หมู่ที่ 7 ประจ้าปี 2559

27 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
หมู่บา้ น หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้าน
ห้วยบง หมู่ที่ 5 ประจ้าปี 2559

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

10,000 เทศบาล

71

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
28 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
10,000 เทศบาล
หมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านกลางพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้าน
กลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ประจ้าปี 2559

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

29 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บา้ น หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์
พัฒนา

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้าน
เจดีย์พฒ
ั นา หมู่ที่ 11 ประจ้าปี
2559

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

30 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บา้ น หมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้านป่า
ป๋อ หมู่ที่ 12 ประจ้าปี 2559

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

31 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
หมู่บา้ น หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เจดีย์
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้ น บ้าน
พระธาตุเจดีย์ หมู่ที่ 13 ประจ้าปี
2559

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

32 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัว และปุ๋ยหมัก
อินทรีย์กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1
ประจ้าปี 2559

6,500 เทศบาล

ส้านักปลัด

33 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านสบแฝก หมู่ที่ 2

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงปลานิล ปลาดุกในบ่อดิน กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที่ 2 ประจ้าปี 2559

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด
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พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
34 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
10,000 เทศบาล
เจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่ที่ 3 ประจ้าปี 2559

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

35 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่ที่ 4 ประจ้าปี 2559

6,500 เทศบาล

ส้านักปลัด

36 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่ที่ 5 ประจ้าปี 2559

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
37 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
10,000 เทศบาล
บ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ 6
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ กลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่ที่ 6 ประจ้าปี 2559

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

38 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
วังขุมเงิน หมู่ที่ 7
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินวิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 ประจ้าปี 2559

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

39 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านแพะห้วยบง หมู่ที่ 8

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการเลี้ยงปลา
นิล/ปลาดุกในบ่อดิน กลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่ที่ 8 ประจ้าปี 2559
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
40 อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
10,000 เทศบาล
บ้านกลางพัฒนา หมู่ที่ 9
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินวิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที่ 9 ประจ้าปี 2559
รวม

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

637,300
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
10,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ้าปี 2559 ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจ้าปี 2559 ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี
2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ้าปี 2559 โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

10,000 เทศบาล
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ส้านักปลัด(ปภ.)

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
3 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
50,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)
ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน
ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เสี่ยงภัย อุทกภัย น้้าป่าไหลหลาก พื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัย น้้าป่าไหลหลาก
ดินโคลนถล่ม
ดินโคลนถล่ม โดยเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการดังกล่าว ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
4 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาใน
พื้นที่

รวม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ โดย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด(ปภ.)

80,000
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
3186 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน
2555

2 โครงการบริหารศูนย์ อปพร.
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
ตามโครงการบริหารศูนย์ อปพร.
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
200,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

10,000 เทศบาล
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ส้านักปลัด(ปภ.)

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
180,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
หลักสูตรการจัดตั้ง
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
หลักสูตรการจัดตั้ง โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการดังกล่าว ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
พ.ศ.2557

รวม

390,000
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
15,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย
ด้าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติด ในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

6,000 เทศบาล

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV)จ้านวน 8 จุด ในพื้นที่ต้าบล
แม่แฝกใหม่

900,000 เทศบาล

รวม

กองการศึกษา

กองช่าง

921,000
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.1 สร้างจิตส้านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
10,000 เทศบาล
กรณีพเิ ศษ ประจ้าปี 2559
เป็นกรณีพเิ ศษ ประจ้าปี 2559 ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ
ตามหน้งสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่
ชม 0023.2/ว 24501 ลงวันที่ 1
เมษายน 2558 แจ้งเรื่องประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เงือ่ นไข
และวิธกี ารก้าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ้าปี ส้าหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่
1 เมษายน 2558
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หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.1 สร้างจิตส้านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
100,000 เทศบาล
ปฏิบตั ิงาน ประจ้าปีงบประมาณ การปฏิบตั ิงาน ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559 ให้แก่ พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548 โดยเป็น
ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม,
ค่าป้ายโครงการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร,
ค่ากระเช้าของที่ระลึกมอบให้ประธาน
ในพิธ,ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
ฝึกอบรม, ค่าจัดท้าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ โดย
สามารถด้าเนินการจัดหาได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
พ.ศ.2557
รวม

110,000

83

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 ค่าจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ ส้าหรับใช้งานติดประกาศ
36,000 เทศบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโครงสร้างคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ของเทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานส้านักงาน จ้านวน 2
เครื่อง

ส้าหรับใช้ด้านงานธุรการ งาน
บริหารงานทั่วไป และงานกิจการสภา
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ้าปี พ.ศ. 2558

32,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

3 ค่าจัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า
จ้านวน 2 เครื่อง

ส้าหรับใช้ด้านงานธุรการ งานบริหาร
งานทั่วไป และงานกิจการสภา ทั้งนี้
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี
พ.ศ. 2558

6,200 เทศบาล

ส้านักปลัด
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองคลัง ทั้งนี้
16,000 เทศบาล
ส้าหรับงานส้านักงาน จ้านวน 1 ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เครื่อง
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี
พ.ศ. 2558
5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด้า จ้านวน 1
เครื่อง

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองคลัง ทั้งนี้
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี
พ.ศ. 2558

3,700 เทศบาล

กองคลัง

6 ค่าจัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองคลัง ทั้งนี้
800 VA จ้านวน 1 เครื่อง
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี
พ.ศ. 2558

3,100 เทศบาล

กองคลัง

7 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองการศึกษา
(INKJET Printer) ส้าหรับ
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
กระดาษ A3 จ้านวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2558

9,900 เทศบาล

กองการศึกษา
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
8 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส้าหรับใช้งานในส่วนของกอง
21,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
และสิ่งแวดล้อม
1 เครื่อง
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี
พ.ศ. 2558
9 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) จ้านวน 1
เครื่อง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองสาธารณสุข
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2558

4,300 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองช่าง ทั้งนี้
ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
จ้านวน 1 เครื่อง
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี
พ.ศ. 2558

23,000 เทศบาล

กองช่าง
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
11 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองช่าง ทั้งนี้
9,900 เทศบาล
(INKJET Printer) ส้าหรับ
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
กระดาษ A3 จ้านวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี
พ.ศ. 2558
12 ค่าจัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองช่าง ทั้งนี้
800 VA จ้านวน 1 เครื่อง
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี
พ.ศ. 2558
รวม

3,100 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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

168,200
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการประชุมและเวทีประชาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
พัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคม
พัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541
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หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
อุดหนุนให้แก่ เทศบาลต้าบลสันนาเม็ง
25,000 เทศบาล
ท้องถิ่น
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นค่าด้าเนินงานตามโครงการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ในสถานที่กลาง ส้าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อ้าเภอสันทราย ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โดยคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ได้มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2558

รวม

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55,000
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
พัฒนาชุมชนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 สนับสนุนค่าจัดเก็บค่าบันทึกข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559
จปฐ. ปี 2559
จ้านวน 1,946 ครัวเรือน
ครัวเรือนละ 10 บาท

2 ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพอาสา
พัฒนาชุมชนต้าบลแม่แฝกใหม่

รวม

ประชุมทบทวนแนวทางการด้าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจ

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
19,460 เทศบาล

8,000 เทศบาล

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พัฒนาชุมชน
อ้าเภอสันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่/
เทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว
พัฒนาชุมชน
อ้าเภอสันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่/
เทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว

27,460
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
กศน. ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 วิชาชีพการท้าอาหารและขนม
2 การสอนคอมพิวเตอร์ให้กับ
ประชาชนต้าบลแม่แฝกใหม่
3 โครงการทักษะชีวติ
4 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในต้าบล
แม่แฝกใหม่
ส่งเสริมให้คนในต้าบลได้เรียน
คอมพิวเตอร์
อบรมให้ความรู้
อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานในพื้นที่
ใกล้เคียง
อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานในพื้นที่
ใกล้เคียง

งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ
5,000 เทศบาล กศน. ต้าบล
แม่แฝกใหม่
5,000 เทศบาล กศน. ต้าบล
แม่แฝกใหม่
3,500 เทศบาล กศน. ต้าบล
แม่แฝกใหม่
5,000 เทศบาล กศน. ต้าบล
แม่แฝกใหม่
5,000 เทศบาล กศน. ต้าบล
แม่แฝกใหม่

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23,500
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1
2 ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพและ
การศึกษา หมู่ที่ 1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ที่ 1
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
อาคารฝึกอาชีพและการศึกษา หมู่ที่ 1

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
328,000 เทศบาล กรมการปกครอง
62,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

3 ก่อสร้างก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
เหล็ก หมู่ที่ 2
ก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

324,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นเจดีย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
แม่ครัว หมู่ที่ 3
ระบบประปาหมู่บา้ นเจดีย์แม่ครัว หมู่ท3ี่

333,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

5 ปรับปรุงอาคารกายภาพบ้าบัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
อาคารกายภาพบ้าบัดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต้าบลเจดีย์แม่ครัว

100,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

6 ก่อสร้างถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวมุง
หมู่ที่ 4

246,000

กรมการปกครอง

เทศบาล
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
110,000 เทศบาล กรมการปกครอง

7 ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ห้องน้้าสาธารณะ บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4

8 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
ห้วยบง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้ นห้วยบง หมู่ที่ 5

355,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

9 ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปา
หมู่บา้ นแพะเจดีย์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
เพิ่มเติมระบบประปาหมู่บา้ นแพะเจดีย์
หมู่ที่ 6

171,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

10 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ บ้านแพะเจดีย์
หมู่ที่ 6

160,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

11 ปรับปรุงระบบประปาบ้านวังขุมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
พร้อมเครื่องสูบน้้าและอุปกรณ์ ระบบประปาพร้อมเครื่องสูบน้้าและ
อุปกรณ์ บ้านวังขุมเงิน หมู่ที่ 7

331,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

338,000

กรมการปกครอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะ
ห้วยบง หมู่ที่ 8

แบบ ผด.1

เทศบาล
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

13 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ประตูเข้าออกอาคารเอนกประสงค์ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า
ออกอาคารเอนกประสงค์ บ้านกลาง
พัฒนา หมู่ที่ 9

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
360,000 เทศบาล กรมการปกครอง

14 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ นแพะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
แม่แฝกใหม่
ระบบประปาหมู่บา้ นแพะแม่แฝกใหม่
หมู่ที่ 10

351,500 เทศบาล

กรมการปกครอง

15 ปรับปรุงระบบประปาบ้านเจดีย์
พัฒนา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้ นเจดีย์พฒ
ั นา
หมู่ที่ 11

341,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

16 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และ
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์และก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12

181,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

17 ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปา
หมู่บา้ นป่าป๋อ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
เพิ่มเติมระบบประปาหมู่บา้ นป่าป๋อ
หมู่ที่ 12

160,500 เทศบาล

กรมการปกครอง

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระธาตุ
เจดีย์ หมู่ที่ 13

354,000

กรมการปกครอง

เทศบาล
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แบบ ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

19 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้ นเจดีย์เจริญ
หมู่ที่ 14

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
210,000 เทศบาล กรมการปกครอง

20 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
เสริมเหล็ก
ลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14

133,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

21 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล

51,000 เทศบาล

กรมการปกครอง

รวม

แบบ ผด.1

5,000,000
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