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ส่วนท่ี  1 
บทน ำ 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

  ตามที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  
เพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2559-2561)  ซึ่งได้ประกาศใช้ตามระเบียบแล้ว  นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาส าเร็จลุล่วง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ .ศ. 2548  หมวด  5     
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน         
ในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานอ่ืน  และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  อันจะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

  บัดนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  พิจารณา
แล้วเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามขั้นตอนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์  

  1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
  2.  เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3.  เพ่ือประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น 
  4.  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
     ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน  เช่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  ที่จะเข้าด าเนินการในพ้ืนที่  โดยตรวจสอบจากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผน   
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
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     ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของต าบล  ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์ แม่ครัว  โดยมีเค้า
โครงแผนปฏิบัติการ  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  บทน า 
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

     ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบล  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  เพ่ือให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  ปี  2558  แล้วประกาศใช้  เพ่ือให้
ประชาชนในต าบลทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น  หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาในการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

4.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
       1.  เป็นแผนการด าเนินงาน  (Action  Plan)  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  
งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  2.  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล  เพ่ือ
ประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
  3.  แผนงาน/โครงการ  สามารถติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้สะดวก     
มากยิ่งขึ้น 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซม  ถนนทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   
ระบบไฟฟา้ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การวางและ
ปรับปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร  และฌาปนสถานหมู่บา้น

4 2.65 7,261,000.00 38.70 กองช่าง

รวม 4 2.65 7,261,000.00 38.70

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 พฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพยีง

6 3.97 90,000.00 0.48 ส านักปลัด

2.2  สร้างและพฒันาการรวมกลุ่ม (Cluster) 2 1.32 100,000.00 0.53 ส านักปลัด

2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎใีหม่และสร้างภมูิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจ

3 1.99 70,000.00 0.37 ส านักปลัด

รวม 11 7.28 260,000.00 1.39

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1  ปลูกจิตส านึกใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3 1.99 105,000.00 0.56 ส านักปลัด,  กองสาธารณสุข

3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 1.32 1,880,000.00 10.02 ส านักปลัด,  กองช่าง,  
กองสาธารณสุข

รวม 5 3.31 1,985,000.00 10.58

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 พฒันาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 9 5.96 300,000.00 1.60 กองการศึกษา

4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวถิีชีวติชุมชนกับศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
 3 1.99 130,000.00 0.69 กองการศึกษา

4.3 ส่งเสริมและอนุรักษส์ถาปตัยกรรมทอ้งถิ่น
 7 4.64 70,000.00 0.37 กองการศึกษา

รวม 19 12.58 500,000.00 2.66

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 29 19.21 2,073,100.00 11.05 กองการศึกษา

5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ
 16 10.60 4,119,200.00 21.95 กองการศึกษา,  กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.3 สงเคราะหก์ลุ่มคนด้อยโอกาส 
 1 0.66 204,000.00 1.09 ส านักปลัด

5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 40 26.49 637,300.00 3.40 ส านักปลัด,  กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 86 56.95 7,033,600.00 37.48

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลปอ้งกันภยัชุมชน  
 4 2.65 80,000.00 0.43 ส านักปลัด

6.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพในการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและ
การรักษาความสงบปลอดภยัแก่ชุมชน 

3 1.99 390,000.00 2.08 ส านักปลัด

6.3 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุข 3 1.99 921,000.00 4.91 ส านักปลัด,  กองการศึกษา

รวม 10 6.62 1,391,000.00 7.41

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.1 สร้างจิตส านึกและพฒันาขีดความสามารถบคุลากรทอ้งถิ่น 2 1.32 110,000.00 0.59 เทศบาล,  ส านักปลัด

7.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 12 7.95 168,200.00 0.90 ส านักปลัด, กองคลัง, กอง
การศึกษา, กองช่าง, กอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 2 1.32 55,000.00 0.29 ส านักปลัด

รวม 16 10.60 333,200.00 1.78

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 2.65 7,261,000.00 38.70 กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

11 7.28 260,000.00 1.39 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

5 3.31 1,985,000.00 10.58 ส านักปลัด, กองช่าง, กอง
สาธารณสุขฯ, เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

19 12.58 500,000.00 2.66 ส านักปลัด, กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

86 56.95 7,033,600.00 37.48 ส านักปลัด, กองการศึกษา,
 กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมขน และ
การสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

9 6.62 1,391,000.00 7.41 ส านักปลัด, กองการศึกษา,
 กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม

16 10.60 333,200.00 1.78 เทศบาล,  ส านักปลัด

รวม 151 100.00 18,763,800.00 100.00

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

แบบ  ผด. 1 
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โครงการ/กิจกรรม
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

สนับสนุนค่าจัดเก็บค่าบนัทกึข้อมูล จปฐ. ป ี2559 1 50.00 19,460.00 70.87 พฒันาชุมชน อ าเภอสัน
ทราย  จังหวดัเชียงใหม่

ประชุมเพิ่มประสิทธภิาพอาสาพฒันาชุมชนต าบลแม่แฝกใหม่ 1 50.00 8,000.00 29.13 พฒันาชุมชน อ าเภอสัน
ทราย  จังหวดัเชียงใหม่

รวม 2 50.00 27,460.00 100.00

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

พัฒนาชุมชนอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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โครงการ/กิจกรรม
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

 วชิาชีพการท าอาหารและขนม 1 20.00 5,000.00 21.28 กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่

การสอนคอมพวิเตอร์ใหก้ับประชาชนต าบลแม่แฝกใหม่ 1 20.00 5,000.00 21.28 กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่

โครงการทกัษะชีวติ 1 20.00 3,500.00 14.89 กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่

โครงการพฒันาสังคมและชุมชน 1 20.00 5,000.00 21.28 กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่

โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 1 20.00 5,000.00 21.28 กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่

รวม 5 100.00 23,500.00 100.00

กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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โครงการ/กิจกรรม
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่  1 1 4.76 328,000 6.56 กรมการปกครอง
ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพและการศึกษา  หมู่ที่  1 1 4.76 62,000 1.24 กรมการปกครอง
ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2 1 4.76 324,000 6.48 กรมการปกครอง
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นเจดีย์แม่ครัว  หมู่ที่  3 1 4.76 333,000 6.66 กรมการปกครอง
ปรับปรุงอาคารกายภาพบ าบดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ต าบลเจดีย์แม่ครัว

1 4.76 100,000 2.00 กรมการปกครอง

ก่อสร้างถังเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นขัวมุง  หมู่ที่  4 1 4.76 246,000                   4.92 กรมการปกครอง
ก่อสร้างหอ้งน  าสาธารณะ 1 4.76 110,000 2.20 กรมการปกครอง
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น   หว้ยบง 1 4.76 355,000 7.10 กรมการปกครอง
ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาหมู่บา้นแพะเจดีย์ 1 4.76 171,000 3.42 กรมการปกครอง
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 4.76 160,000 3.20 กรมการปกครอง
ปรับปรุงระบบประปาบา้นวงัขุมเงิน  พร้อมเคร่ืองสูบน  าและอุปกรณ์ 1 4.76 331,000 6.62 กรมการปกครอง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 4.76 338,000                   6.76 กรมการปกครอง
ก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้าออกอาคารเอนกประสงค์ 1 4.76 360,000 7.20 กรมการปกครอง
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นแพะแม่แฝกใหม่ 1 4.76 351,500 7.03 กรมการปกครอง
ปรับปรุงระบบประปาบา้นเจดีย์พฒันา 1 4.76 341,000 6.82 กรมการปกครอง
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 4.76 181,000 3.62 กรมการปกครอง

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  (กรมการปกครอง)

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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โครงการ/กิจกรรม
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาหมู่บา้นปา่ปอ๋ 1 4.76 160,500 3.21 กรมการปกครอง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 4.76 354,000                   7.08 กรมการปกครอง
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 1 4.76 210,000 4.20 กรมการปกครอง
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 4.76 133,000 2.66 กรมการปกครอง
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอนุบาล 1 4.76 51,000 1.02 กรมการปกครอง

รวม 21 100.00 5,000,000.00 100.00

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  (กรมการปกครอง)

แบบ  ผด. 1 

แบบ  ผด. 1 
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โครงการ/กิจกรรม
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

งานพัฒนาชุมชน  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 2 7.14 27,460.00 0.54 พฒันาชุมชน อ าเภอสัน
ทราย  จังหวดัเชียงใหม่

กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 5 17.86 23,500.00 0.47 กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่

กรมการปกครอง 21 75.00 5,000,000.00 98.99 กรมการปกครอง

รวม 28 100.00 5,050,960.00 100.00

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม  ที่ต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1 

15



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  ระบบประปา  แหล่งน้้า   ระบบไฟฟา้ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การวางและปรับปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บา้น

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

1 ดาดล้าเหมือง บา้นเจดีย์แม่ครัว 
(เหมืองซอย 5)  หมู่ที่ 3

เพื่อเปน็ค่าใข้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง ซอย 5
หมู่ที่  3  ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ลึก 
0.85 เมตร  ความยาว 840  เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร  ทั้งนี้  
รายละเอียดดังกล่าวเปน็ไปตามแบบ
กองช่างเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

911,000 เทศบาล กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมตล่ิงล้าหว้ยแม่
แฝก

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการซ่อมแซมตล่ิงล้าหว้ยแม่แฝก  
หมู่ที่  1  ต้าบลแม่แฝกใหม่  
รายละเอียดตามแบบกองช่างเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

2,358,600 เทศบาล กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  10

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น
แบบบาดาลขนาดใหญ่  จ้านวน  1  แหง่
  บา้นแพะแม่แฝกใหม่  หมู่ที่  10  
ต้าบลแม่แฝกใหม่  รายละเอียดตาม
แบบกองช่างเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

2,612,400 เทศบาล กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 16



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  ระบบประปา  แหล่งน้้า   ระบบไฟฟา้ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การวางและปรับปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บา้น

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

4 โครงการขุดลอกแม่น้้าปงิ  บา้นสบ
แฝก  หมู่ที่  2

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการขุดลอกแม่น้้าปงิ  บา้นสบแฝก 
 หมู่ที่  2  ต้าบลแม่แฝกใหม่  ขนาด
กวา้ง  12-45  เมตร  ยาว  544  
เมตร  ความลึกเฉล่ีย  2.50  เมตร  
ตามแบบของเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว
ก้าหนด

1,379,000 เทศบาล กองช่าง

รวม 7,261,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 

17



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจ้าต้าบลแม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการบริหารงานศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลแม่แฝกใหม่  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการ
เบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2542

25,000 เทศบาล ส้านักปลัด/  
ศบกต.แม่แฝก

ใหม่

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลแม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการเพิ่มประสิทธภิาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลแม่แฝกใหม่  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการ
เบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2542

30,000 เทศบาล ส้านักปลัด/  
ศบกต.แม่แฝก

ใหม่

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 18



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

กลุ่มพฒันาสตรีบา้นเจดีย์พฒันา  
หมู่ที่ 11  ประจ้าป ี2559

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการฝึกอบรม
เพาะเหด็นางรมฮังการ่ี กลุ่มพฒันาสตรี
หมู่ที่  11  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

4 ส่งเสริมการเล้ียงกบในบอ่ซีเมนต์
กลุ่มพฒันาสตรีบา้นปา่ปอ๋        
หมู่ที่  12  ประจ้าป ี2559

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการเล้ียงกบใน
บอ่ซีเมนต์ กลุ่มพฒันาสตรีบา้นปา่ปอ๋  
หมู่ที่  12  ประจ้าป ี 2559

5,000 เทศบาล ส้านักปลัด

5 ส่งเสริมการเล้ียงปลานิลในบอ่ดิน
กลุ่มพฒันาสตรีบา้นพระธาตุเจดีย์ 
หมู่ที่  13 ประจ้าป ี2559

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการเล้ียงปลาใน
บอ่ดิน  กลุ่มพฒันาสตรีบา้นพระธาตุ
เจดีย์  หมู่ที่  13  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 19



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

เศรษฐกิจพอเพยีง  กลุ่มพฒันา
สตรีบา้นเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14 
ประจ้าป ี2559

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินวถิีชีวติเศรษฐกิจพอเพยีง  กลุ่ม
พฒันาสตรี หมู่ที่ 14 ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 90,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 20



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

แม่แฝกใหม่
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการจัดงานวนัเกษตรต้าบลแม่แฝก
ใหม่  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2542

70,000 เทศบาล ส้านักปลัด/  
ศบกต.แม่แฝก

ใหม่

2 โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูก
ข้าวปลอดโรคเพื่อเปน็เมล็ดพนัธุ์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูกข้าว
ปลอดโรคเพื่อเปน็เมล็ดพนัธุ ์ ฯลฯ  
ทั้งนี้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น
  พ.ศ. 2557

30,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 100,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 21



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎใีหม่และสร้างภมูิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ

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

1 โครงการพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ส้าหรับพชืเศรษฐกิจในชุมชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสมส้าหรับพชืเศรษฐกิจ
ในชุมชน  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 
2557

20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

2 โครงการการเพิ่มประสิทธภิาพใน
การผลิตไม้ผล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสมส้าหรับพชืเศรษฐกิจ
ในชุมชน  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏบิติัราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2542

25,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 22



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎใีหม่และสร้างภมูิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ

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

3 โครงการฝึกอบรมการผลิตเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาและบวิเวอร์เรียเพื่อ
การเกษตร

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมการผลิตเชื้อราไตรโค
เดอร์มาและบวิเวอร์เรียเพื่อการเกษตร 
 ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 
2557

25,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 70,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 23



ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1  ปลูกจิตส้านึกใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


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

1 โครงการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
โดยประชาชนต้าบลแม่แฝกใหม่  ต้ัง
ปณิธานท้าความดีในการปอ้งกันไฟปา่  
การก่อสร้างฝายชะลอน้้า  การปอ้งกัน
การบกุรุกท้าลายปา่และเขตล้าน้้า  การ
ตรวจพื้นที่ปา่สงวนแหง่ชาติ  เพื่อ
ปอ้งกันการบกุรุกท้าลายปา่และเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศา
นุวงค์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการปลูกปา่ 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 
2552

40,000 เทศบาล ส้านักปลัด/
ศบกต.แม่แฝก

ใหม่

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 24



ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1  ปลูกจิตส้านึกใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


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

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน  
โดยเปน็ค่าจัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บขยะและค่าวสัดุ  อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมใหค้วามรู้ต่อ
ชุมชนและผู้ปฏบิติังานรวมถึงการศึกษา
ดูงานในชุมชนต้นแบบการด้าเนินงาน
หรือกลวธิกี้าจัดขยะ  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ.
 2557  และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2555  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558

50,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 25



ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1  ปลูกจิตส้านึกใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


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

3 โครงการเยาวชนร่วมใจพทิกัษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการเยาวชนร่วมใจพทิกัษ์
ส่ิงแวดล้อมฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 
2542

15,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 105,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 26



ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 


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

1 ค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล  เช่น  ค่า
จัดการซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ขยะ  เช่น  ถุงมือ  ถุงขยะ  ผ้ากันเปื้อน
ถังขยะ  ฯลฯ  รวมถึงค่าจ้างเหมาเอกชน
เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ  ไปยัง
สถานที่ก้าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ้าเปน็เพื่อให้
สภาพแวดล้อมภายในต้าบล  ใหส้ะอาด
เรียบร้อย

1,850,000 เทศบาล กองช่าง/กอง
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการเฝ้าระวงัการเผาและ
ควบคุมหมอกควนัไฟปา่  ประจ้าปี
 2559

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวงั
ปอ้งกันการเผาและควบคุมหมอกควนั
ไฟปา่  ประจ้าป ี 2559  โดยเปน็ค่า
ด้าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ฯลฯ 
 ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่ มท 0891.4/ว
 2900  ลงวนัที่  25  ตุลาคม  2555

30,000 เทศบาล ส้านักปลัด (ปภ.)

รวม 1,880,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 27



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 พฒันาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 


งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

1 ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา งานรัฐพธิี เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในรการจัดพธิทีาง
ศาสนา  งานรัฐพธิ ี ของเทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว  เช่น  วนัปยิะมหาราช,  วนั
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ,  วนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ  โดยเปน็ค่าจ้างเหมา
ด้าเนินการจัดงาน  ค่าวสัดุ ค่าตกแต่ง
สถานที่  ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ที่เกี่ยวข้องและจ้าเปน็  ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
เบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 
2542

30,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 28



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 พฒันาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 


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

2 โครงการปกปอ้งสถานบนัส้าคัญ
ของชาติ  ของเทศบาลต้าบลเจดีย์  
    แม่ครัว  ประจ้าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2559

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปอ้ง
สถาบนัส้าคัญของชาติ  ของเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ้าปงีบประมาณ
  พ.ศ. 2559  โดยเปน็ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการลงนามถวายพระพร,  การ
จัดนิทรรศการเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์
พระราชกรณียกิจ  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
เบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 
2542,  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  
2541  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว 1224  ลงวนัที่  22  
เมษายน  2552

15,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 29



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 พฒันาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 


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

3 โครงการเสริมสร้างความสามัคคี  
ปรองดองและสมานฉันท ์ เทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เสริมสร้างความสามัคคี  ปรองดองและ
สมานฉันท ์ เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว 
 โดยเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสร้าง
ความสามัคคี  ปรองดองและสมานฉันท ์
 ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0808.2/ว 935  ลงวนัที่  6  
มิถุนายน  2557

15,000 เทศบาล ส้านักปลัด

4 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
สันทราย  จังหวดัเชียงใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ยในการด้าเนินงานตาม
โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการจัดงานพระราชพธิ ีรัฐ
พธิ ี และประเพณีทอ้งถิ่น  อ้าเภอสัน
ทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  โดย
คณะอนุกรรมการอ้านวยการการ
กระจายอ้านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นระดับจังหวดัได้มีมติ
เหน็ชอบ/อนุมัติ  ในการประชุมคร้ังที่  
4/2558  เมื่อวนัที่  13  สิงหาคม  
2558

90,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 30



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 พฒันาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 


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

5 อุดหนุนใหแ้ก่ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  คร้ังที่  40
ประจ้าป ีพ.ศ. 2559  อ้าเภอสันทราย
จังหวดัเชียงใหม่  โดยคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับจังหวดั
ได้มีมติเหน็ชอบ/อนุมัติ  ในการประชุม
คร้ังที่  4/2558  เมื่อวนัที่  13  
สิงหาคม  2558

25,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 31



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 พฒันาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 


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

6 อุดหนุนใหแ้ก่ที่ท้าการปกครอง
จังหวดัเชียงใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  คร้ังที่  40
ประจ้าป ีพ.ศ. 2559  ของจังหวดั
เชียงใหม่  โดยคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับจังหวดั
ได้มีมติเหน็ชอบ/อนุมัติ  ในการประชุม
คร้ังที่  4/2558  เมื่อวนัที่  13  
สิงหาคม  2558

5,000 เทศบาล กองการศึกษา

7 อุดหนุนใหแ้ก่สภาวฒันธรรมต้าบล
แม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟ ู ปกปอ้งมรดก 
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  ฯลฯ

20,000 เทศบาล กองการศึกษา

8 อุดหนุนใหแ้ก่สภาวฒันธรรมต้าบล
แม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการสืบฮีตโตยฮอย  ผ่อกอย  ปา๋
เวณียี่เปง็  2558  ฯลฯ

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 32



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 พฒันาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 


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

9 อุดหนุนใหแ้ก่สภาวฒันธรรมต้าบล
แม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการอนุรักษส่์งเสริมดนตรีพื้นเมือง
และศิลปะการแสดง  ฯลฯ

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 300,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 33



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวถิีชีวติชุมชนกับศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 


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

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนั
ส้าคัญทางพทุธศาสนา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
กิจกรรมวนัส้าคัญทางพทุธศาสนา  โดย
เปน็ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินโครงการ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่า
ใช้จ่ยเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2542

40,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบ
สานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ส่งเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีปี๋ใหม่
เมืองโดยเปน็ค่าวสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  
ฯลฯ  และรวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ประจ้าป ี2559  
ทั้งนี้  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ยเกี่ยวกับการ
ปฏบิติัราชการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2542

80,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 34



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวถิีชีวติชุมชนกับศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 


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

3 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
(ธรรมสัญจร)

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวติ(ธรรมสัญจร)  โดย
เปน็ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินโครงการ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่า
ใช้จ่ยเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2542

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 130,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 35



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.3 ส่งเสริมและอนุรักษส์ถาปตัยกรรมทอ้งถิ่น


งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

1 อุดหนุนใหแ้ก่วดัแม่แฝก  หมู่ที่  1 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ซ่อมแซมศาลาการเปรียญส่วนที่ช้ารุด
ของวดัแม่แฝก  หมู่บา้นแม่แฝก หมู่ที่ 1
 ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 อุดหนุนใหแ้ก่วดัสบแฝก  หมู่ที่  2 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บรูณะปฏสัิงขรณพระวหิารวดัสบแฝก  
หมู่ที่  2

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 อุดหนุนใหแ้ก่วดัขัวมุง  หมู่ที่  4 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บรูณะปฏสัิงขรณพระวหิารวดัขัวมุง  
หมู่ที่  4

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

4 อุดหนุนใหแ้ก่วดัหว้ยบง  หมู่ที่  5 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บรูณะปฏสัิงขรณพระวหิารวดัหว้ยบง
หมู่ที่  5

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

5 อุดหนุนใหแ้ก่วดัวงัขุมเงิน  หมู่ที่  7 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บรูณะปฏสัิงขรณพระวหิารวดัวงัขุมเงิน
หมู่ที่  7

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

6 อุดหนุนใหแ้ก่วดัแพะหว้ยบง      
หมู่ที่ 8

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
บรูณะปฏสัิงขรณพระวหิารวดัแพะหว้ย
บง  หมู่ที่  8

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 36



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.3 ส่งเสริมและอนุรักษส์ถาปตัยกรรมทอ้งถิ่น


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

7 อุดหนุนใหแ้ก่คริสจักรชัยชนะ      
หมู่ที่  5  ต้าบลแม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการบรูณะ ปฏสัิงขรณ์คริสตจักร 
ชัยชนะ  หมู่ที่ 5

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 70,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 37



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

1 โครงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ  ประจ้าป ี 2559

100,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
พฒันาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้แก่  ค่าวสัดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ที่จ้าเปน็และเกี่ยวข้องในการ
ด้าเนินการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ทั้งนี้  ตามหน้งสือก
ระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว 
3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558

40,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการกิจกรรมการพฒันาผู้เรียน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่
ครัว  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าจัดท้า
เอกสารและส่ือส่ิงพมิพต่์างๆ  ฯลฯ  
ตลอดจนค่าศึกษาดูงานและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 38



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

4 โครงการอบรมฟนัสวยยิ้มสดใส เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
อบรมฟนัสวยยิ้มสดใสของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก  เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  
เช่น  ค่าวทิยากร  ค่าอาหาร  และ
เคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3,000 เทศบาล กองการศึกษา

5 โครงการอาหารกลางวนั  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  (ศพด.)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาท้าอาหาร
กลางวนั  ส้าหรับเด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยใช้
ข้อมูลจ้านวนเด็ก  ณ  วนัที่  10  
มิถุนายน  2558  จ้านวน  207  คน  
จัดสรรในอัตรา  คนละ  20  บาท  
จ้านวน  280  วนั  (จัดสรร  100%)  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5  
มิถุนายน  2558

1,159,200 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 39



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

6 โครงการอบรมพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการอบรมพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว  เช่น  ค่าวทิยากร  
ค่าสถานที่  ค่าอาหารกลางวนั/อาหาร
วา่ง  และเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ้าเปน็และ
เกี่ยวข้อง

3,000 เทศบาล กองการศึกษา

7 โครงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ

2,000 เทศบาล กองการศึกษา

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กแรกเกิด  
 ถึง  5  ปี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ปกครองใน
การดูแลเด็กแรกเกิดถึง  5  ป ี ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว  เช่น  ค่าสมนาคุณวทิยากร  
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ

3,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 40



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้การจัดท้า
มาตรฐานการศึกษา  (ขั้นพื้นฐาน) 
 ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการอบรมใหค้วามรู้การจัดท้า
มาตรฐานการศึกษา  (ขั้นพื้นฐาน)  ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ

3,000 เทศบาล กองการศึกษา

10 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5  
มิถุนายน  2558

9,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 41



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

11 โครงการพฒันาปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันา
ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  เช่น  ค่า
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่จ้าเปน็และเกี่ยวข้องในการ
ด้าเนินโครงการ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว
 3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2559

100,000 เทศบาล กองการศึกษา

12 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ้าเปน็
และเกี่ยวข้องในการด้าเนินโครงการ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5  
มิถุนายน  2558

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 42



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

13 โครงการอบรมฟนัสวยยิ้มสดใส เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการอบรมฟนัสวยยิ้มสดใสของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่
ครัว  เช่น  ค่าวทิยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ

2,000 เทศบาล กองการศึกษา

14 โครงการอาหารกลางวนั  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาท้าอาหาร
กลางวนั  ส้าหรับเด็กของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  โดย
ใช้ข้อมูลจ้านวนเด็ก  ณ  วนัที่  10  
มิถุนายน  2558  จ้านวน  53  คน  
จัดสรรในอัตราคนละ  20  บาท  
จ้านวน  200  วนั  (จัดสรร  100%)  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5  
มิถุนายน  2558

212,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.2 43



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

15 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่
ครัว  เช่น  ค่าวทิยากร  ค่าอาหาร
กลางวนั/อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่า
วสัดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้องในการด้าเนินโครงการ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5  
มิถุนายน  2558

20,000 เทศบาล กองการศึกษา

16 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์
มีครัว  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จ้าเปน็และเกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตดังกล่าว  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว
 3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558

9,600 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.2 

แบบ  ผด.1 44



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

17 ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหวั) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหวั)  ส้าหรับเด็กนักเรียน  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  
จ้านวน  53  คน  คนละ  80  บาท  
จ้านวน  2  ภาคเรียน  โดยใช้ข้อมูล
จ้านวนเด็ก  ณ  วนัที่  10  มิถุนายน  
2558  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5
  มิถุนายน  2558

90,100 เทศบาล กองการศึกษา

18 ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียนส้าหรับเด็ก
นักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว  จ้านวน  53  คน  คนละ 
 200  บาท  โดยใช้ข้อมูลจ้านวนเด็ก  
ณ  วนัที่  10  มิถุนายน  2558  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5  
มิถุนายน  2558

10,600 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 45



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

19 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียนส้าหรับ
เด็กนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว  จ้านวน  53  คน  
คนละ  100  บาท  จ้านวน  2  ภาค
เรียน  โดยใช้ข้อมูลจ้านวนเด็ก  ณ  วนัที่
  10  มิถุนายน  2558  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว
 3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558

10,600 เทศบาล กองการศึกษา

20 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ส้าหรับเด็กนักเรียน  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  จ้านวน  
53  คน  คนละ  300  บาท โดยใช้
ข้อมูลจ้านวนเด็ก  ณ  วนัที่  10  
มิถุนายน  2558  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว
 3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558

15,900 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 46



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

21 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนส้าหรับเด็กนักเรียน  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  
จ้านวน 53 คน  คนละ 215 บาท  
จ้านวน 2 ภาคเรียน โดยใช้ข้อมูลจ้านวน
เด็ก ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 2558 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0893.3/ว 3149 ลงวนัที่ 5  
มิถุนายน  2559

22,800 เทศบาล กองการศึกษา

22 ค่าจัดหาเก้าอี้ส้านักงาน เพื่อใช้งานในส่วนของงานระดับก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา  กองการศึกษา 
 ทั้งนี้  ราคาครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ราคา
ในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  (มีนาคม  2558)  
ของส้านักงบประมาณ

5,500 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 47



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

23 ค่าจัดหาตู้เก็บเอกสาร  2  บาน  (มี
 มอก.)

เพื่อใช้งานในส่วนของงานระดับก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา  กองการศึกษา 
 ทั้งนี้  ราคาครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ราคา
ในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  (มีนาคม  2558)  
ของส้านักงบประมาณ

24,000 เทศบาล กองการศึกษา

24 ค่าจัดหาโต๊ะท้างานระดับ  1-2 เพื่อใช้งานในส่วนของงานระดับก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา  กองการศึกษา 
 ทั้งนี้  ราคาครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ราคา
ในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  (มีนาคม  2558)  
ของส้านักงบประมาณ

13,800 เทศบาล กองการศึกษา

25 ค่าจัดหาพดัลมติดผนัง เพื่อใช้งานในส่วนของงานระดับก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา  กองการศึกษา 
 ทั้งนี้  ราคาครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ราคา
ในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  (มีนาคม  2558)  
ของส้านักงบประมาณ

24,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 48



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 


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

26 อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรียนบา้นเจดีย์แม่
ครัว

เพื่อเปน็ค่าด้าเนินงานตามโครงการ
จัดหาบคุคลภายนอกเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  เพื่อการ
ส่ือสารโดยใช้วทิยากรบคุคลภายนอก

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

27 อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรียนบา้นแม่แฝก เพื่อเปน็ค่าด้าเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนหนังสืออ่านเสริมหอ้งสมุด
โรงเรียน  ของโรงเรียนบา้นแม่แฝก

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

28 อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรียนบา้นแม่แฝก เพื่อเปน็ค่าด้าเนินงานตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบวทิยากรสอน
ดุริยางค์ในโรงเรียน  ของโรงเรียนบา้น
แม่แฝก

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

29 อุดหนุนใหแ้ก่ศูนย์การเรียนรู้  กศน.
  ต้าบลแม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการอบรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น  
ส้าหรับประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน

20,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 2,073,100

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 49



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

1 ค่าอาหารเสริม  (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 
 ใหแ้ก่เด็กนักเรียนของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยใช้
ข้อมูลเด็ก  ณ  วนัที่  10  มิถุนายน  
2558  จ้านวน  207  คน  จัดสรรใน
อัตราคนละ  7.37  บาท  จ้านวน  
280  วนั  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว
 3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558

427,170 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 50



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

2 ค่าอาหารเสริม  (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 
 ใหแ้ก่เด็กนักเรียนของโรงเร่ียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยใช้ข้อมูล
เด็ก  ณ  วนัที่  10  มิถุนายน  2558 
 จ้านวน  53  คน  จัดสรรในอัตราคน
ละ  7.37  บาท  จ้านวน  260  วนั  
(จ้านวน  52  สัปดาห์ๆ ละ  5  วนั)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5  
มิถุนายน  2558

101,570 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 51



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

3 ค่าอาหารเสริม  (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 
 ใหแ้ก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นเจดีย์แม่
ครัวและโรงเรียนบา้นแม่แฝก  รวม  
448  คน  แยกเปน็เด็กนักเรียน
โรงเรียนบา้นเจดีย์แม่ครัว  จ้านวน  
313  คน  และเด็กนักเรียนโรงเรียน
บา้นแม่แฝก  135  คน  โดยใช้ข้อมูล
เด็ก  ณ  วนัที่  10  มิถุนายน  2558 
 จัดสรรในอัตราคนละ  7.37  บาท  
จ้านวน  280  วนั  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว
 3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558

858,460 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 52



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนบา้นเจดีย์แม่ครัว

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวนั  ตามโครงการอาหารกลางวนั
ส้าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นเจดีย์
แม่ครัว  จ้านวน  313  คน  จัดสรรใน
อัตราคนละ  20  บาท  จ้านวน  200 
 วนั  (จัดสรร  100%)   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว
 3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558

1,252,000 เทศบาล กองการศึกษา

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนบา้นแม่แฝก

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวนั  ตามโครงการอาหารกลางวนั
ส้าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นแม่แฝก
  จ้านวน  135  คน  จัดสรรในอัตรา
คนละ  20  บาท  จ้านวน  200  วนั  
(จัดสรร  100%)   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.3/ว
 3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558

540,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 53



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

6 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค

เพื่อเปน็ค่าใข้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้า  เพื่อการ
อุปโภคบริโภค  โดยเปน็ค่าวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ในการจัดท้าฐานข้อมูลแหล่ง
น้้าประปาหมู่บา้น  รวมถึงน้้าด่ืมจากตู้
บริการน้้าด่ืมหยอดเหรียญ  ค่าส่ง
ตัวอย่างน้้าด่ืมตู้หยอดเหรียญและ
น้้าประปาหมู่บา้น  เพื่อตรวจวเิคราะห ์ 
ค่าจัดอบรมผู้ประกอบการตู้น้้าด่ืมหยอด
เหรียญ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 
2542

42,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 54



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

7 โครงการเฝ้าระวงั  ควบคุมและ
ปอ้งกันโรคติดต่อ  โรคอุบติัใหม่
และโรคอุบติัซ้้า

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการเฝ้าระวงั  ควบคุมและปอ้งกัน
โรคติดต่อ  โรคอุบติัใหม่และโรคอุบติัซ้้า 
 ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.
2542

20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการพฒันาระบบบริหารศูนย์
ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้พกิารและ
ผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการพฒันาระบบบริหารศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พกิารและผู้สูงอายุเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยเปน็ค่าจัดซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ส้านักงาน  อุปกรณ์
ช่วยเหลือความพกิาร  และค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.
2543

30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 55



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

9 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้
ใหก้ับประชาชนในพื้นที่ต้าบลแม่แฝก
ใหม่  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.
2542

30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

10 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุม
ไข้เลือดออก

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุม
ไข้เลือดออก  ที่เกิดขี้นในชุมชนต้าบล
แม่แฝกใหม่  โดยเปน็ค่าวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆในการรณรงค์ควบคุมและปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
เบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.
2543

100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 56



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

11 โครงการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองปา้ยสถานประกอบการ
จ้าหน่ายอาหาร  ตามเกณฑ์อาหาร
สะอาด  รสชาติอร่อย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ปา้ยสถานประกอบการจ้าหน่ายอาหาร 
 ตามเกณฑ์อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย
 ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏบิติัราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.2542

20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่ยาแบบใช้
แรงดันของเหลวชนิดต้ังพื้น

เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่ยาแบบใช้
แรงดันของเหลวชนิดต้ังพื้น  จ้านวน  1 
 เคร่ือง  โดยมีลักษณะเปน็เคร่ืองพน่ยา
แบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพื้น  
ขนาด  2.5  แรงม้า  เคร่ืองยนต์เบนซิน 
 โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
 ประจ้าป ี2558  (มีนาคม  2558)

13,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 57



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

13 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่สารเคมีก้าจัด
แมลงแบบฝอยละเอียด  (Ultra 
Low  Volume  cold  fog  
generator)

เพื่อใช้ส้าหรับงานควบคุมไข้เลือดออก  
ซ่ึงเปน็โรคระบาดที่ส้าคัญที่เปน็อันตราย
ต่อชีวติของประชาชนในพื้นที่ และ
เพื่อใหก้ารควบคุมโรคไข้เลือดออก
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ  ทั้งนี้  
ราคาที่จัดต้ังไวเ้ปน็ราคาในทอ้งถิ่น  
เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  (มีนาคม  2558)

95,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

14 โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลแม่แฝก
ใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลแม่แฝกใหม่ 
ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 
2589  ลงวนัที่  3  สิงหาคม 2557

400,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 58



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ


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

15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน ฯลฯ  ทั้งนี้ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.4/ว 2589  ลงวนัที่  3  
สิงหาคม  2548

150,000 เทศบาล กองการศึกษา

16 วสัดุกีฬา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา  
ใหเ้ยาวชนแต่ละหมู่บา้นในต้าบลแม่แฝก
ใหม่  ส้าหรับเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประจ้าปขีองต้าบล  เพื่อใหม้ีอุปกรณ์
กีฬาฝึกซ้อมออกก้าลังกาย  และเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาและอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬาเปน็วสัดุกีฬา

40,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 4,119,200

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 59



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.3 สงเคราะหก์ลุ่มคนด้อยโอกาส 


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

1 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
เงินยังชีพใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์  โดยจ่ายเปน็
เงินยังชีพ/เบี้ยยังชีพ  ใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์
ภายในต้าบลแม่แฝกใหม่  จ้านวน  34 
 คน ๆ ละ  500  บาท  ต่อเดือน  เปน็
ระยะเวลา  12  เดือน  ตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 531  ลง
วนัที่  12  กุมภาพนัธ ์ 2550  และ
หนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 
2072  ลงวนัที่  14  มิถุนายน  2554

204,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 204,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 60



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

1 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 1
 บา้นแม่แฝก

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่  1  บา้นแม่แฝก 
 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 2
 บา้นสบแฝก

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่  2  บา้นสบแฝก 
 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 3
 บา้นเจดีย์แม่ครัว

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 3 บา้นเจดียืแม่
ครัว ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 4
 บา้นขัวมุง

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่  4  บา้นขัวมุง  
ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 5
 บา้นหว้ยบง

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่  5  บา้นหว้ยบง 
 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 61



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

6 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 6
 บา้นแพะเจดีย์

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่ 6 บา้นแพะเจดีย์
  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 7
 บา้นวงัขุมเงิน

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 7 บา้นวงัขุมเงิน 
 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 8
 บา้นแพะหว้ยบง

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่  8  บา้น      
แพะหว้ยบง ประจ้าปงีบประมาณ       
พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

9 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 9 
 บา้นกลางพฒันา

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 9  บา้นกลาง
พฒันา ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

10 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น        
หมู่ที่ 10 บา้นแพะแม่แฝกใหม่

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่  10  บา้น    
แพะแม่แฝกใหม่  ประจ้าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 62



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

11 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น        
หมู่ที่ 11 บา้นเจดีย์พฒันา

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่  11  บา้นเจดีย์
พฒันา ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น        
หมู่ที่ 12 บา้นปา่ปอ๋

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่ 12 บา้นปา่ปอ๋  
ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

13 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น        
หมู่ที่ 13 บา้นพระธาตุเจดีย์

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่ 13  บา้น     
พระธาตุเจดีย์  ประจ้าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

14 อุดหนุนใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น        
หมู่ที่ 14 บา้นเจดีย์เจริญ

ด้าเนินการตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุข  ของหมู่ที่ 14  บา้น     
เจดีย์เจริญ  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2559

7,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 63



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

15 เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาล  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  50 
 ของค่าบริการสาธารณสุข  ที่ได้รับจาก
กองทนุหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  
ตามบนัทกึข้อตกลง  ด้าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ  กับองค์การบริหารส่วนต้าบล
หรือเทศบาล  เลขที่  1011/2551  
ลงวนัที่  8  กุมภาพนัธ ์ 2551

190,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 64



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

16 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน อสม. ต้าบลแม่
แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน  อสม.ต้าบลแม่แฝกใหม่  
โดยเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมสร้างขวญัและก้าลังใจ  ใหแ้ก่
กลุ่ม อสม. ต้าบลแม่แฝกใหม่  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ  ค่าวสัดุ
ส้านักงาน  ค่าจัดอบรมใหค้วามรู้  ฯลฯ 
 ทั้งนี้  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏบิติัราชการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2542

40,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 65



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

17 โครงการจัดงานวนัสตรีสากลเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาชุมชนของ
ตนเองด้วยใจรัก ประจ้าป ี2559

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการจัดงานวนัสตรีสากลเพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาชุมชนของตนเอง
ด้วยใจรัก ประจ้าป ี2559  เช่น  ค่า
ปา้ยโครงการ  ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่า
วสัดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ
จ้าเปน็ในการด้าเนินโครงการ  ทั้งนี้  
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติั
ราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 พ.ศ. 2542  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/   
ว 1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  
2541

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 66



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

18 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุในต้าบลแม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุใน
ต้าบลแม่แฝกใหม่  ฯลฯ  ตลอดจนเปน็
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้สูงอายุสัญจรในระดับอ้าเภอของ
ผู้สูงอายุต้าบลแม่แฝกใหม่  ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
เบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 
2542  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/   
ว 1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  
2541

78,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 67



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

19 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม
พฒันาสตรี  ต้าบลแม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มพฒันาตรี 
 ต้าบลแม่แฝกใหม่  เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ  ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ  
ทั้งนี้  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏบิติัราชการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2542  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/   
ว 1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  
2541

11,300 เทศบาล ส้านักปลัด

20 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  1  บา้นแม่แฝก

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข 
 ตามโครงการพฒันาปรับปรุงภมูิทศัน์  
เพื่อบ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและส่ิง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น  บา้น    
แม่แฝก  หมู่ที่  1  ประจ้าปี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 68



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

21 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  2  บา้นสบแฝก

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและส่ิง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น  บา้น    
สบแฝก  หมู่ที่  2  ประจ้าปี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

22 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  3  บา้นเจดีย์แม่ครัว

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและส่ิง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้นเจดีย์
แม่ครัว หมู่ที่ 3 ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

23 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  4  บา้นขัวมุง

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข 
 ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้นขัว
มุง  หมู่ที่  4  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 69



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

24 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  5  บา้นหว้ยบง

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้น
หว้ยบง หมู่ที่  5  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

25 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  6  บา้นแพะเจดีย์

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้น
แพะเจดีย์ หมู่ที่  6  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 70



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

26 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  7  บา้นวงัขุมเงิน

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้นวงั
ขุมเงิน  หมู่ที่  7  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

27 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  8  บา้นแพะหว้ยบง

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้น
หว้ยบง หมู่ที่  5  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 71



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

28 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  9  บา้นกลางพฒันา

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้น
กลางพฒันา  หมู่ที่  9  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

29 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  11  บา้นเจดีย์
พฒันา

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น  บา้น
เจดีย์พฒันา  หมู่ที่  11 ประจ้าป ี 
2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

30 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  12  บา้นปา่ปอ๋

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้นปา่
ปอ๋  หมู่ที่  12  ประจ้าป ี 2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 72



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

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

31 อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมู่ที่  13  บา้นพระธาตุ
เจดีย์

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น บา้น
พระธาตุเจดีย์  หมู่ที่  13  ประจ้าป ี 
2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

32 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  
บา้นแม่แฝก  หมู่ที่  1

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพชืผักสวนครัว  และปุ๋ยหมัก
อินทรีย์กลุ่มพฒันาสตรี  หมู่ที่  1  
ประจ้าป ี2559

6,500 เทศบาล ส้านักปลัด

33 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  
บา้นสบแฝก  หมู่ที่  2

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
เล้ียงปลานิล  ปลาดุกในบอ่ดิน  กลุ่ม
พฒันาสตรี  หมู่ที่  2  ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 73



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

34 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  บา้น
เจดีย์แม่ครัว  หมู่ที่  3

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพชืผักสวนครัว  กลุ่มพฒันาสตรี  
หมู่ที่  3  ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

35 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  
บา้นขัวมุง  หมู่ที่  4

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพชืผักสวนครัว  กลุ่มพฒันาสตรี  
หมู่ที่  4  ประจ้าป ี2559

6,500 เทศบาล ส้านักปลัด

36 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  
บา้นหว้ยบง  หมู่ที่  5

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพชืผักสวนครัว  กลุ่มพฒันาสตรี  
หมู่ที่  5  ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 
74



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

37 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  
บา้นแพะเจดีย์  หมู่ที่  6

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
เล้ียงกบในบอ่ซีเมนต์  กลุ่มพฒันาสตรี  
หมู่ที่  6  ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

38 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  บา้น
วงัขุมเงิน  หมู่ที่  7

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินวถิีชีวติเศรษฐกิจพอเพยีง  กลุ่ม
พฒันาสตรี  หมู่ที่  7  ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

39 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  
บา้นแพะหว้ยบง  หมู่ที่  8

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการเล้ียงปลา
นิล/ปลาดุกในบอ่ดิน  กลุ่มพฒันาสตรี  
หมู่ที่  8  ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 75



ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 


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

40 อุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรี  
บา้นกลางพฒันา  หมู่ที่  9

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้าน
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย
ในครอบครัว  ตามโครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินวถิีชีวติเศรษฐกิจพอเพยีง  กลุ่ม
พฒันาสตรี  หมู่ที่  9  ประจ้าป ี2559

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 637,300

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 76



ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลปอ้งกันภยัชุมชน  


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

1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ช่วงเทศกาลปใีหม่  ประจ้าป ี2559

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่  ประจ้าป ี 2559  ฯลฯ ทั้งนี้  
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติั
ราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 พ.ศ.2542

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

2 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจ้าป ี
2559

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ประจ้าป ี 2559  โดยเปน็
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานโครงการ
ดังกล่าว  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.
2542

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 77



ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลปอ้งกันภยัชุมชน  


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

3 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่
เส่ียงภยั อุทกภยั น้้าปา่ไหลหลาก 
ดินโคลนถล่ม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัใน
พื้นที่เส่ียงภยั อุทกภยั น้้าปา่ไหลหลาก 
ดินโคลนถล่ม  โดยเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการดังกล่าว  ฯลฯ ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
เบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.
2542

50,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

4 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
อพยพหนีไฟใหก้ับสถานศึกษาใน
พื้นที่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟใหก้ับสถานศึกษาในพื้นที่  โดย
เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว  
ฯลฯ ทั้งนี้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.
2542

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

รวม 80,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 78



ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพในการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความสงบปลอดภยัแก่ชุมชน 


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

1 ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ ทั้งนี้  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 
3186  ลงวนัที่  22  พฤศจิกายน  
2555

200,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

2 โครงการบริหารศูนย์ อปพร. 
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
ตามโครงการบริหารศูนย์ อปพร. 
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  ฯลฯ  ทั้งนี้ 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติั
ราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 พ.ศ.2542

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 79



ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพในการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความสงบปลอดภยัแก่ชุมชน 


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

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรการจัดต้ัง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรการจัดต้ัง  โดยเปน็ค่าใช้จ่าย
ตามโครงการดังกล่าว  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น  
พ.ศ.2557

180,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

รวม 390,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 80



ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.3 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุข 

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

1 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โดย
ด้าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ฯลฯ 
 ทั้งนี้  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏบิติัราชการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น  พ.ศ.2542

15,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

2 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยา   
เสพติด ในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0893.3/ว 3149  ลงวนัที่  5  
มิถุนายน  2558

6,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ  
(CCTV)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
(CCTV)จ้านวน  8  จุด  ในพื้นที่ต้าบล
แม่แฝกใหม่

900,000 เทศบาล กองช่าง

รวม 921,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 81



ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.1 สร้างจิตส้านึกและพฒันาขีดความสามารถบคุลากรทอ้งถิ่น 

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

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษ  ประจ้าป ี2559

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปน็กรณีพเิศษ  ประจ้าป ี2559  ใหแ้ก่
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว  ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีสิทธไิด้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ  
ตามหน้งสือจังหวดัเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่
 ชม 0023.2/ว 24501  ลงวนัที่  1  
เมษายน  2558  แจ้งเร่ืองประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั
เชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์เง่ือนไข  
และวธิกีารก้าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ  อันมีลักษณะ
เปน็เงินรางวลัประจ้าป ีส้าหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ
เทศบาล  พ.ศ.2558 ประกาศ ณ  วนัที่
  1  เมษายน  2558

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 82



ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.1 สร้างจิตส้านึกและพฒันาขีดความสามารถบคุลากรทอ้งถิ่น 

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

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังาน  ประจ้าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิติังาน  ประจ้าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ใหแ้ก่  พนักงานเทศบาล 
 พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  รองผู้บริหาร  
ผู้ช่วยผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446  ลงวนัที่
  19  ตุลาคม  2548  โดยเปน็
ค่าอาหาร,  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม,  
ค่าปา้ยโครงการ,  ค่าสมนาคุณวทิยากร, 
 ค่ากระเช้าของที่ระลึกมอบใหป้ระธาน
ในพธิ,ี  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจัด
ฝึกอบรม,  ค่าจัดท้าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม  ฯลฯ  โดย
สามารถด้าเนินการจัดหาได้ตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม  
ทั้งนี้  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น
  พ.ศ.2557

100,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 110,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 83



ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

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

1 ค่าจัดหาบอร์ดประชาสัมพนัธข์อง
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว

ส้าหรับใช้งานติดประกาศ
ประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์
เกี่ยวกับโครงสร้างคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  ของเทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว

36,000 เทศบาล ส้านักปลัด

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  
ส้าหรับงานส้านักงาน  จ้านวน  2  
เคร่ือง

ส้าหรับใช้ด้านงานธรุการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  และงานกิจการสภา  
ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลาง  และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
  ประจ้าป ีพ.ศ. 2558

32,000 เทศบาล ส้านักปลัด

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟา้  
จ้านวน  2  เคร่ือง

ส้าหรับใช้ด้านงานธรุการ  งานบริหาร 
งานทั่วไป  และงานกิจการสภา  ทั้งนี้  
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ้าปี
 พ.ศ. 2558

6,200 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 84



ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

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

4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  
ส้าหรับงานส้านักงาน  จ้านวน  1  
เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองคลัง  ทั้งนี้
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ้าปี
 พ.ศ. 2558

16,000 เทศบาล กองคลัง

5 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/
ชนิด LED  ขาวด้า  จ้านวน  1  
เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองคลัง  ทั้งนี้
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ้าปี
 พ.ศ. 2558

3,700 เทศบาล กองคลัง

6 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟา้  ขนาด 
 800  VA  จ้านวน  1  เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองคลัง  ทั้งนี้
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ้าปี
 พ.ศ. 2558

3,100 เทศบาล กองคลัง

7 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก  
(INKJET  Printer)  ส้าหรับ
กระดาษ  A3  จ้านวน  1  เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองการศึกษา
ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลาง  และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ประจ้าป ีพ.ศ. 2558

9,900 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 85



ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

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

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค
  ส้าหรับงานประมวลผล  จ้านวน 
 1  เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ทั้งนี้  
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ้าปี
 พ.ศ. 2558

21,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

9 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก  
(INKJET  Printer) จ้านวน  1  
เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองสาธารณสุข
  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลาง  และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ประจ้าป ีพ.ศ. 2558

4,300 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

10 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  
ส้าหรับงานประมวลผล  แบบที่  1 
 จ้านวน  1  เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองช่าง  ทั้งนี้
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ้าปี
 พ.ศ. 2558

23,000 เทศบาล กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 86



ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

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

11 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก  
(INKJET  Printer)  ส้าหรับ
กระดาษ  A3  จ้านวน  1  เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองช่าง  ทั้งนี้
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ประจ้าป ี
พ.ศ. 2558

9,900 เทศบาล กองช่าง

12 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟา้  ขนาด 
 800  VA  จ้านวน  1  เคร่ือง

ส้าหรับใช้งานในส่วนของกองช่าง  ทั้งนี้
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ้าปี
 พ.ศ. 2558

3,100 เทศบาล กองช่าง

รวม 168,200

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 87



ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

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

1 โครงการประชุมและเวทปีระชาคม
พฒันาประชาธปิไตยชุมชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการจัดประชุมและเวทปีระชาคม
พฒันาประชาธปิไตยชุมชน  ฯลฯ  ทั้งนี้ 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติั
ราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 พ.ศ. 2542  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/  
ว 1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  
2541

30,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 88



ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

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

2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

อุดหนุนใหแ้ก่  เทศบาลต้าบลสันนาเม็ง 
 อ้าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  เพื่อ
เปน็ค่าด้าเนินงานตามโครงการจัดหา
วสัดุ  อุปกรณ์ในสถานที่กลาง  ส้าหรับ
เปน็ศูนย์รวมข่าวการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น  
อ้าเภอสันทราย  ประจ้าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2559  โดยคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับจังหวดั
  ได้มีมติเหน็ชอบ/อนุมัติ  ในการ
ประชุมคร้ังที่  4/2558  เมื่อวนัที่  13 
 สิงหาคม  2558

25,000 เทศบาล กองคลัง

รวม 55,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 
89



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

1 สนับสนุนค่าจัดเก็บค่าบนัทกึข้อมูล
 จปฐ. ป ี2559

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

19,460 เทศบาล พฒันาชุมชน 
อ้าเภอสันทราย 

 จังหวดั
เชียงใหม/่

เทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว

2 ประชุมเพิ่มประสิทธภิาพอาสา
พฒันาชุมชนต้าบลแม่แฝกใหม่

ประชุมทบทวนแนวทางการด้าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจ

8,000 เทศบาล พฒันาชุมชน 
อ้าเภอสันทราย 

 จังหวดั
เชียงใหม/่

เทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว

รวม 27,460

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
พัฒนาชุมชนอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 90



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

1 วชิาชีพการท้าอาหารและขนม ส่งเสริมอาชีพใหก้ับประชาชนในต้าบล
แม่แฝกใหม่

5,000 เทศบาล กศน. ต้าบล    
แม่แฝกใหม่

2 การสอนคอมพวิเตอร์ใหก้ับ
ประชาชนต้าบลแม่แฝกใหม่

ส่งเสริมใหค้นในต้าบลได้เรียน
คอมพวิเตอร์

5,000 เทศบาล กศน. ต้าบล    
แม่แฝกใหม่

3 โครงการทกัษะชีวติ อบรมใหค้วามรู้ 3,500 เทศบาล กศน. ต้าบล    
แม่แฝกใหม่

4 โครงการพฒันาสังคมและชุมชน อบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดูงานในพื้นที่
ใกล้เคียง

5,000 เทศบาล กศน. ต้าบล    
แม่แฝกใหม่

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง อบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดูงานในพื้นที่
ใกล้เคียง

5,000 เทศบาล กศน. ต้าบล    
แม่แฝกใหม่

รวม 23,500

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
กศน. ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 91



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

1 ปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่  1 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปา  หมู่ที่  1

328,000 เทศบาล กรมการปกครอง

2 ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพและ
การศึกษา  หมู่ที่  1

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
อาคารฝึกอาชีพและการศึกษา  หมู่ที่  1

62,000 เทศบาล กรมการปกครอง

3 ก่อสร้างก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  2

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

324,000 เทศบาล กรมการปกครอง

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นเจดีย์
แม่ครัว  หมู่ที่  3

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บา้นเจดีย์แม่ครัว หมู่ที3่

333,000 เทศบาล กรมการปกครอง

5 ปรับปรุงอาคารกายภาพบ้าบดั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
อาคารกายภาพบ้าบดัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต้าบลเจดีย์แม่ครัว

100,000 เทศบาล กรมการปกครอง

6 ก่อสร้างถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บา้นขัวมุง  หมู่ที่  4

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นขัวมุง 
 หมู่ที่  4

246,000         เทศบาล กรมการปกครอง

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 

แบบ  ผด.1 92



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

7 ก่อสร้างหอ้งน้้าสาธารณะ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
หอ้งน้้าสาธารณะ  บา้นขัวมุง  หมู่ที่  4

110,000 เทศบาล กรมการปกครอง

8 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น   
หว้ยบง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้นหว้ยบง  หมู่ที่  5

355,000 เทศบาล กรมการปกครอง

9 ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปา
หมู่บา้นแพะเจดีย์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
เพิ่มเติมระบบประปาหมู่บา้นแพะเจดีย์ 
 หมู่ที่  6

171,000 เทศบาล กรมการปกครอง

10 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์  บา้นแพะเจดีย์  
หมู่ที่  6

160,000 เทศบาล กรมการปกครอง

11 ปรับปรุงระบบประปาบา้นวงัขุมเงิน
  พร้อมเคร่ืองสูบน้้าและอุปกรณ์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปาพร้อมเคร่ืองสูบน้้าและ
อุปกรณ์  บา้นวงัขุมเงิน  หมู่ที่  7

331,000 เทศบาล กรมการปกครอง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นแพะ   
หว้ยบง  หมู่ที่  8

338,000         เทศบาล กรมการปกครอง

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 
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งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ประตูเข้าออกอาคารเอนกประสงค์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า
ออกอาคารเอนกประสงค์  บา้นกลาง
พฒันา  หมู่ที่  9

360,000 เทศบาล กรมการปกครอง

14 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นแพะ
แม่แฝกใหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้นแพะแม่แฝกใหม่  
หมู่ที่  10

351,500 เทศบาล กรมการปกครอง

15 ปรับปรุงระบบประปาบา้นเจดีย์
พฒันา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้นเจดีย์พฒันา      
หมู่ที่  11

341,000 เทศบาล กรมการปกครอง

16 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และ
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์และก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นปา่ปอ๋ หมู่ที่ 12

181,000 เทศบาล กรมการปกครอง

17 ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปา
หมู่บา้นปา่ปอ๋

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
เพิ่มเติมระบบประปาหมู่บา้นปา่ปอ๋  
หมู่ที่  12

160,500 เทศบาล กรมการปกครอง

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นพระธาตุ
เจดีย์  หมู่ที่  13

354,000         เทศบาล กรมการปกครอง

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
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19 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้นเจดีย์เจริญ       
หมู่ที่  14

210,000 เทศบาล กรมการปกครอง

20 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นเจดีย์เจริญ  หมู่ที่  14

133,000 เทศบาล กรมการปกครอง

21 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอนุบาล เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งเรียนอนุบาล

51,000 เทศบาล กรมการปกครอง

รวม 5,000,000

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2559
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แบบ  ผด.1 
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