แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
- โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
- หนวยงานราชการอื่นที่ตองดําเนินการในพื้นที่ตําบล
แมแฝกใหม
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงาน
ประจําป 2560 ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงาน
ประจําป 2560 ของหนวยงานราชการอื่นที่ตอง
ดําเนินการในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม

1 - 2
3 - 10
11 - 12
13 - 67
68 - 70

สวนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล

บทนํา

ตามที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป
เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ นโยบายของรัฐ บาล กรอบยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งไดประกาศใชตามระเบียบแลว นั้น
เพื่อใหการดําเนินการตามยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาสําเร็จลุลวง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข อ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น เพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น และจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงาน อันจะทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
บัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว พิจารณา
แลวเสนอตอผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประกาศเปนแผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบตามขั้นตอนตอไป

2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อแสดงถึ งรายละเอีย ด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจ กรรมที่ดําเนิน การจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เพื่อใหแนวทางการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น
4. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ และโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานอื่น เชน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ะเข า ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ โดยตรวจสอบจากหนว ยงานในพื้น ที่ และตรวจสอบจากแผน
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ
1

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บล จั ด ทํ า ร า งแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาของตําบล กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยมีเคา
โครงแผนปฏิบัติการ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบล นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารเทศบาล
ตํ าบลเจดี ย แม ครั ว เพื่ อให ความเห็ น ชอบรา งแผนการดํ าเนิน งาน ป 2560 แล ว ประกาศใช เพื่ อให
ประชาชนในตําบลทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิ บวั นนั บ แต วัน ที่ตั้งงบประมาณดํ าเนิน การ หรือไดรับ แจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาในการจัดทําและการแกไขแผนการดํ าเนินงานเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถิ่น

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. เปนแผนการดําเนินงาน (Action Plan) แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียด กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง
2. เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่เทศบาล เพื่อ
ประสานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
3. แผนงาน/โครงการ สามารถติดตามและประเมิน ผลเมื่อสิ้น ปงบประมาณไดส ะดวก
มากยิ่งขึ้น

2

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน : กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ซอมแซม ถนนทางเทา ทอระบายน้ํา ระบบประปา แหลงน้ํา
ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การวางและ
ปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมูบาน
รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

4

4.04

4

4.04

3

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

1,040,400.00

3.96

กองชาง

1,040,400.00

3.96

จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
2.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ
2
2.02
พอเพียง
2.2 สรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster)
1
1.01
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

2.3 สงเสริมการใชเกษตรทฤษฎีใหมและสรางภูมิคุมกันระบบ
เศรษฐกิจ
รวม

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

55,000.00

0.21

สํานักปลัด

70,000.00

0.27

สํานักปลัด
สํานักปลัด

จํานวนงบประมาณ

3

3.03

90,000.00

0.34

6

6.06

215,000.00

0.82

4

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตสํานึกใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษ
3
3.03
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3
3.03
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

รวม

6

6.06

5

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

180,000.00

0.69

สํานักปลัด, กองสาธารณสุข

2,560,000.00

9.75

สํานักปลัด, กองชาง,
กองสาธารณสุข

2,740,000.00

10.43

จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6
6.06
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

155,000.00

0.59

กองการศึกษา
กองการศึกษา

จํานวนงบประมาณ

5

5.05

200,000.00

0.76

11

11.11

355,000.00

1.35

6

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
22
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

แบบ ผด. 1

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

22.22

2,449,940.00

9.33

กองการศึกษา

5.2 สงเสริมสุขภาวะ

16

16.16

4,211,570.00

16.03

กองการศึกษา, กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

5.3 สงเคราะหกลุมคนดอยโอกาส

3

3.03

13,870,000.00

52.80

สํานักปลัด

5.4 สงเสริมและสรางสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน

4

4.04

375,000.00

1.43

สํานักปลัด, กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

45

45.45

20,906,510.00

79.59

รวม

7

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.1 ปลูกจิตสานึกดานความรวมมือในการดูแลปองกันภัยชุมชน
3
3.03
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

30,000.00

0.11

สํานักปลัด

จํานวนงบประมาณ

6.2 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน

3

3.03

440,000.00

1.67

สํานักปลัด

6.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข

2

2.02

30,000.00

0.11

สํานักปลัด, กองการศึกษา

8

8.08

500,000.00

1.90

รวม

8

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.1 สรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น
2
2.02
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

110,000.00

0.42

เทศบาล, สํานักปลัด

จํานวนงบประมาณ

7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

16

16.16

352,200.00

1.34

สํานักปลัด, กองคลัง, กอง
การศึกษา, กองชาง, กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม

2

2.02

50,000.00

0.19

สํานักปลัด

รวม

20

20.20

512,200.00

1.95

9

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และ
การสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
รวม

แบบ ผด. 1

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ
4

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
4.04

5

6.06

215,000.00

0.82

สํานักปลัด

6

6.06

2,740,000.00

10.43

11

11.11

355,000.00

1.35

สํานักปลัด, กองชาง, กอง
สาธารณสุขฯ, เทศบาล
สํานักปลัด, กองการศึกษา

45

45.45

20,906,510.00

79.59

8

8.08

500,000.00

1.90

20

20.20

512,200.00

1.95

99

100.00

10

จํานวนงบประมาณ
1,040,400.00

26,269,110.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
3.96

100.00

หนวยดําเนินการ
กองชาง

สํานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุข
เทศบาล, สํานักปลัด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พัฒนาชุมชนอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ
1

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
33.33

โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบระดับหมูบาน/ตําบล

1

โครงการออกรานของดีอําเภอสันทรายจัดแสดงและจําหนายสินคา
OTOP ของอําเภอสันทราย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ตามนโยบาย
ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

รวม

แบบ ผด. 1

20,000.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
18.18

33.33

30,000.00

27.27

สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

1

33.33

60,000.00

54.55

สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

3

100.00

110,000.00

100.00

11

จํานวนงบประมาณ

หนวยดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรระยะสั้นไมเกิน 30 ชม.

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กศน. ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
ดําเนินการ
1
20.00
1,100.00

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
5.76

หนวยดําเนินการ
กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

การศึกษาเพื่อพัมนาอาชีพ

1

20.00

10,000.00

52.36

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

การศึกษาเพื่อพัมนาทักษะชีวิต

1

20.00

2,000.00

10.47

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

เศรษฐกิจพอเพียง

1

20.00

2,000.00

10.47

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

หมูบานเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท

1

20.00

2,000.00

10.47

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2

40.00

2,000.00

10.47

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

5

100.00

19,100.00

89.53

รวม
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แบบ ผด.2

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน : กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนนทางเทา ทอระบายน้ํา ระบบประปา
การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมูบาน
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการกอสรางรางระบายน้ําและ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
455,000 เทศบาล
วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
โครงการกอสรางรางระบายน้ําและวาง
เหล็กหมูที่ 9 ตําบลแมแฝกใหม ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
9 ตําบลแมแฝกใหม โดยมีขนาดความ
กวางภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 - 0.60 เมตร ความยาว
174.00 เมตร พรอมวางทอระบาย
น้ํา คสล. Æ 0.30 เมตร จํานวน 60
ทอน และบอพักน้ํา จํานวน 1 บอ
รวมระยะทางทั้งหมด 234.00เมตร
ทั้งนี้ รายละเอียดดังกลาวเปนไปตาม
แบบกองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
สํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เสริมเหล็กภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว รายละเอียดตาม
แบบกองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

344,400 เทศบาล

13

แหลงน้ํา ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน : กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนนทางเทา ทอระบายน้ํา ระบบประปา
การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมูบาน
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการกอสรางทางลาดสําหรับ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
241,000 เทศบาล
คนพิการ ทุพพลภาพและหองน้ํา โครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ โดย
กอสรางทางลาดสําหรับคนพิการและ
ผูสูงอายุ จํานวน 1 แหง และหองน้ํา
จํานวน 1 แหง ตามแบบของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด
4 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค (โรงเก็บของ)

รวม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
(โรงเก็บของ) โดยมีขนาดกวาง 6.00
เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 3.80
เมตร มีพื้นที่อาคารไมนอยกวา
144.00 ตารางเมตร ตามแบบของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด

1,053,000 เทศบาล

1,040,400
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แหลงน้ํา ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจําตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการบริหารงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

รวม

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
25,000 เทศบาล

30,000 เทศบาล

55,000
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พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

2.2 สรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster)
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเกษตรตําบล
แมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝก
ใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

รวม

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
70,000 เทศบาล

70,000
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พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
2.3 สงเสริมการใชเกษตรทฤษฎีใหมและสรางภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
ราชกุมารี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2 โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับเกษตรกร ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557

30,000 เทศบาล
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
2.3 สงเสริมการใชเกษตรทฤษฎีใหมและสรางภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
และผลิตผักปลอดสารพิษ
โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและ
ผลิตผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
รวม

90,000
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตสํานึกใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
60,000 เทศบาล
โครงการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
โดยประชาชนตําบลแมแฝกใหม ตั้ง
ปณิธานทําความดีในการปองกันไฟปา
การกอสรางฝายชะลอน้ํา การปองกัน
การบุกรุกปาและเขตลําน้ํา การตรวจ
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อปองกันการ
บุกรุกทําลายปาและเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงค ตลอดจนเปน
คาใชจายใน การปลูกปา คาใชจายใน
การฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
ั ื
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตสํานึกใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน
พื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ชุมชน
โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน
และสิ่งแวดลอม
โดยเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณใน
กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะและ
คาใชจายในการใหความรูแกชุมชนและ
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาดูงานใน
ชุมชนตนแบบกลวิธีกําจัดขยะ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใช จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
3 โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อ
สิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0801.2 /ว 1060 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2559
รวม

20,000 เทศบาล

180,000
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คาใชจายในระบบการจัดเก็บขยะ เพื่อเปนคาใชจายในระบบการจัดเก็บ
2,500,000 เทศบาล
กองชาง/กอง
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน คา
สาธารณสุขและ
จัดการซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดเก็บ
สิ่งแวดลอม
ขยะ เชน ถุงมือ ถุงขยะ ผากันเปอน
ถังขยะ ฯลฯ รวมถึงคาจางเหมาเอกชน
เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยัง
สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อให
สภาพแวดลอมภายในตําบล ใหสะอาด
เรียบรอย
2 โครงการเฝาระวังการเผาและ
ควบคุมหมอกควันไฟปา ประจําป
2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝา
ระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอก
ควันไฟปา ประจําป 2560 ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

30,000 เทศบาล
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สํานักปลัด (ปภ.)

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการสรางการมีสวนรวม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
รับผิดชอบของกิจการที่เปน
โครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบ
และสิ่งแวดลอม
อันตรายตอสุขภาพกับชุมชน
ของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพกับ
ชุมชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร
และอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมใหความรู
แกผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ/โรงงานตางๆ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

รวม

2,560,000
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แบบ ผด.2

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 คาใชจายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
จัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน วันปยะ
มหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
,วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ฯ โดย
เปนคาจางเหมาดําเนินการจัดงาน คา
วัสดุ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
30,000 เทศบาล

23

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
2 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
20,000 เทศบาล
ชาติ ของเทศบาลตําบลเจดียแม
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของ
ครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป
2560
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปนคา
เกี่ยวกับการลงนามพระถวายพระพร,
การจัดนิทรรศการเผยแพร
ประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542, ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่
มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22
เมษายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2557

24

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการเสริมสรางความสามัคคี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
20,000 เทศบาล
ปรองดองและสมานฉันท เทศบาล เสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและ
ตําบลเจดียแมครัว
สมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
โดยเปนคาเกี่ยวกับการสรางความ
สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2557
4 โครงการอนุรักษสงเสริมดนตรี
พื้นเมืองและศิลปะการแสดง

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อนุรักษสงเสริมดนตรีพื้นเมืองและ
ศิลปการแสดง โดยเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

50,000 เทศบาล

25

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
5 โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
15,000 เทศบาล
ทองถิ่น วัดแมแฝก เปนแหลง
พัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแม
เรียนรูในชุมชน
แฝกเปนแหลงเรียนรูในชุมชน โดย
เปคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คา อาหารวางและเครื่องดื่มคา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
6 โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม
จริยธรรม จรรยามารยาท
ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น

รวม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมสืบสานคุณธรรมจริยธรรม จรรยา
มารยาท ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น โดย
เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มคา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542

20,000

155,000

เทศบาล

26

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
40,000 เทศบาล
สําคัญทางพุทธศาสนา
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดย
เปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2 โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู สืบ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ตามโครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบ
ปใหมเมือง
สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ป
ใหมเมือง โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

80,000 เทศบาล

27

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
10,000 เทศบาล
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
(ธรรมสัญจร)
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร) โดย
เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542

28

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
4 โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผอกอย เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
60,000 เทศบาล
ปาเวณียี่เปง ๒๕59
สืบฮีต โตยฮอย ผอกอย ปาเวณียี่เปง
๒๕59 โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
5 โครงการฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น
และสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเปน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวันคาอาหารวางและเครื่องดื่มคา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
รวม

20,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
100,000 เทศบาล

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
ผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวย
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครูผูดูแลเด็กของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดแก คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
ดําเนินการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและ
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2559

40,000 เทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เพือ่ เปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
ตําบลเจดียแมครัว
โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
เอกสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ตลอดจนคาศึกษาดูงานและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

230,500 เทศบาล

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
4 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
5,000 เทศบาล
อบรมฟนสวยยิ้มสดใสของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เชน คาวิทยากร คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหาร
กลางวัน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใช
ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2559 จํานวน 215 คน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2559

1,053,500 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
5,000 เทศบาล

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

6 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร
คาสถานที่ คาอาหารกลางวัน/อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของ

7 โครงการอบรมใหความรูแก
ผูปกครองในการดูแลเด็กแรกเกิด
ถึง 5 ป

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครองใน
การดูแลเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

8 โครงการอบรมใหความรูเพื่อ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
พัฒนาคณะกรรมการศูนยพัฒนา โครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

5,000 เทศบาล

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
9 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
365,500 เทศบาล
(รายหัว) สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน
215 คน เปนเงินจํานวน 365,500
บาท โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559

10 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2559

9,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
11 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
100,000 เทศบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของ
เจดียแมครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

12 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

50,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
13 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
2,000 เทศบาล
โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใสของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว เชน คาวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559

14 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหาร
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว กลางวัน สําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2559 จํานวน 54 คน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2559

216,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
15 โครงการอบรมการจัดทําและ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
20,000 เทศบาล
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เจดียแมครัว
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน /คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
16 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
เพื่อเปนคาใชจายอินเตอรั เน็ี่ ตโรงเรีิ ยน
9,600 เทศบาล
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตดังกลาว ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
15,000
17 โครงการปองกันยาเสพติดใน
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2559
18 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
152,820
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้น (รายหัว) สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
พื้นฐาน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จํานวน 54 คน โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
19 คาหนังสือเรียน
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
10,800
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว จํานวน 54 คน โดยใช
ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4 /ว
1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

เทศบาล

กองการศึกษา

เทศบาล

กองการศึกษา
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แบบ ผด.1

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
20 คาอุปกรณการเรียน
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับ
10,800 เทศบาล
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว จํานวน 54 คน โดย
ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
21 คาเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 54
คน โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559

16,200 เทศบาล
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
22 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
23,220 เทศบาล
ผูเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จํานวน 54 คน ค โดยใชขอมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
รวม

2,449,940
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
411,984 เทศบาล
ใหแกเด็ก นักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
2 คาอาหารเสริม (นม)

ใหแกเด็ก นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
จํานวน 54 คน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559

103,474.80 เทศบาล
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
912,111.20 เทศบาล
ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานเจดียแม
ครัวและโรงเรียนบานแมแฝก รวม 476
คน แยกเปนเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
เจดียแมครัว จํานวน 345 คน และเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานแมแฝก จํานวน
131 คน โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร
1,380,000 เทศบาล
โรงเรียนบานเจดียแมครัว
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว
จํานวน 345 คน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานแมแฝก

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก จํานวน
131 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2559

524,000 เทศบาล
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ผูปฏิบัติงานกิจการประปาหมูบาน โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดลอม
กิจการประปาหมูบาน โดยเปนคา
จัดการอบรมใหความรู คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาสงตรวจวิเคราะหน้ํา
คาชุดตรวจวิเคราะหน้ํา คาจัดทํา
ฐานขอมูล ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการเฝาระวัง ควบคุมและ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม
โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกัน
และสิ่งแวดลอม
และโรคอุบัติซ้ํา
โรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติ
ซ้ํา ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
8 โครงการเฝาระวังการบริโภค
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
อาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจาก โครงการรเฝาระวังการบริโภคอาหาร
สารปนเปอน
สะอาดปลอดภัย ปราศจากสาร
ปนเปอน โดยเบิกเปนคาจัดหาวัสดุ
อุปกรณในกิจกรรมเฝาระวังและ
ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร และ
คาใชจายในการใหความรูแก
ผูประกอบการและผูบริโภค ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

30,000 เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับประชาชน
ในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

10 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
ไขเลือดออก
โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ที่เกิดขึ้นในชุมชนตําบลแม
แฝกใหม โดยเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
ในการรณรงคควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

100,000 เทศบาล

45

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการตรวจประเมินเพื่อการ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
รับรองปายสถานประกอบการ
โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
และสิ่งแวดลอม
จําหนายอาหาร ตามเกณฑอาหาร ปายสถานประกอบการจําหนายอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย
ตามเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย
โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ชุม
ทดสอบเพื่อการตรวจวิเคราะหอาหาร
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
12 โครงการ to be number one

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ to be number one ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

15,000 เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
13 โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝก เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
400,000 เทศบาล
ใหม
โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557
14 โครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจสุขภาพ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2547

25,000 เทศบาล

กองการศึกษา

15 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2547

150,000 เทศบาล

กองการศึกษา
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แบบ ผด.1

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
16 วัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
40,000 เทศบาล
ใหเยาวชนแตละหมูบานในตําบลแมแฝก
ใหม สําหรับเขารวมแขงขันกีฬา
ประจําปของตําบล เพื่อใหมีอุปกรณ
กีฬาฝกซอมออกกําลังกาย และเขารวม
แขงขันกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การกีฬาเปนวัสดุกีฬา
รวม

4,211,570
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.3 สงเคราะหกลุมคนดอยโอกาส
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการ
210,000 เทศบาล
สนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูปวยเอดส
โดยจายเปนเงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ
ใหแกผูปวยเอดสภายในตําบลแมแฝก
ใหม จํานวน 35 คน ๆ ละ 500 บาท
ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
และ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการ
สนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูสูงอายุ โดย
จายเปนเงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ ใหแก
ผูสูงอายุภายในตําบลแมแฝกใหม
จํานวน 1,461 คน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0802.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2559

11,317,600 เทศบาล
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.3 สงเคราะหกลุมคนดอยโอกาส
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 เบี้ยยังชีพผูพิการ
เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการ
2,342,400 เทศบาล
สนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูพิการ โดยจาย
เปนเงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ ใหแกผูพิการ
ภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 244
คน ๆ ละ 800 บาท ตอเดือน เปน
ระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0802.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2559
รวม

13,870,000
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.4 สงเสริมและสรางสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบ
200,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
และสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
พื้นที่เทศบาล ไมนอยกวารอยละ 50
ของคาบริการสาธารณสุข ที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ตามบันทึกขอตกลง ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ กับองคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาล เลขที่ 1011/2551
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.4 สงเสริมและสรางสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
65,000 เทศบาล
ผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ตลอดจนเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม
ผูสูงอายุสัญจรในระดับอําเภอของ
ผูสูงอายุตําบลแมแฝกใหม ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541

52

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.4 สงเสริมและสรางสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
พัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรีตําบลแมแฝกใหม เชนคาปาย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
4 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ
สําหรับประชาชน (แผน LSEP)

รวม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ
ฯลฯทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยว กับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลว. 24 ส.ค. 53

80,000 เทศบาล

375,000
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.1 ปลูกจิตสานึกดานความรวมมือในการดูแลปองกันภัยชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
10,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
ชวงเทศกาลปใหม ประจําป 2560 ปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลป
ใหม ประจําป 2560 ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
กันยายน 2557
2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป
2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต ประจําป 2560 ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
กันยายน 2557

10,000 เทศบาล
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สํานักปลัด(ปภ.)

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.1 ปลูกจิตสานึกดานความรวมมือในการดูแลปองกันภัยชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการฝกอบรมและซอมแผน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
10,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
อพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษาใน ฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟ
พื้นที่
ใหกับสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
รวม

30,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.2 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คาใชจายในการปองกันและ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกัน
400,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
บรรเทาสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3186
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

2 โครงการบริหารศูนย อปพร.
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการบริหารศูนย อปพร. เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

10,000 เทศบาล
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สํานักปลัด(ปภ.)

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.2 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
30,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
และหนาที่ของสมาชิก อปพร.
ฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
สมาชิก อปพร. เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
รวม

440,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปองกันและแกไขปญหายา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
15,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
เสพติด
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดย
เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
2 โครงการปองกันยาเสพติดใน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
15,000 เทศบาล กองการศึกษา
สถานศึกษา
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2559
รวม

30,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.1 สรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น
10,000 เทศบาล
กรณีพิเศษ ประจําป 2560
เปนกรณีพิเศษ ประจําป 2560 ใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ที่ผานเกณฑ
การประเมินและมีสิทธิไดรับ เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่
ชม 0023.2 / ว 24501 ลงวันที่ 1
เมษายน 2558 แจงเรื่องประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 1
เมษายน 2558

59

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.1 สรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
2 โครงการฝกอบรมเพิ่ม
เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเพิ่ม
100,000 เทศบาล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําป
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2560 งบประมาณ พ.ศ.2560 ใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ผูบริหาร รองผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว 3446 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2548 โดยเปนคาอาหาร,
อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปาย
โครงการ , คาสมนาคุณวิทยากร, คา
กระเชาของที่ระลึกมอบใหประธานในพิธี
, คาวัสดุอุปกรณในการจัดฝกอบรม ,
คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม
ฯลฯ โดยสามารถดําเนินการจัดหาได
ตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

รวม

110,000

60

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของ
36,000 เทศบาล
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว (โตะพับ
(โตะพับอเนกประสงค)
อเนกประสงค) จํานวน 20 ตัว ๆ ละ
1,800 บาท จํานวน 36,000 บาท
โดยเปนโตะพับอเนกประสงคหนาโฟ
เมกาขาว ขาเหล็กชุมโครเมี่ยม ขนาด
ไมนอยกวา 75 x 180 x 75
เซนติเมตร สําหรับใชงานกิจกรรม/
โครงการที่เทศบาลฯ จัดขึ้น สําหรับ
งานบริการประชาชน อํานวยความ
สะดวกประกอบการดําเนินงานใหสําเร็จ
ลุลวง
2 โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
ชนิดตั้งพื้นแบบสามขา ของ
ชนิดตั้งพื้นแบบสามขา จํานวน 10
เทศบาล ตําบลเจดียแมครัวง
เครื่องๆ ละ2,590 บาท จํานวน
25,900 บาท โดยเปนพัดลม
อุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้น แบบสามขา มี
ใบพัดไมนอยกวา 4 ใบพัดขนาดใบพัด
ไมนอยกวา 24 นิ้ว และปรับระดับความ
เย็นได สําหรับใชประกอบการจัดเตรียม
สถานที่ เพื่อดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ตางๆ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

25,900 เทศบาล

61

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
5,500 เทศบาล
กระจกสูงของงานนิติการ สํานัก
กระจกสูงของงานนิติการ สํานัก
ปลัดเทศบาลจํานวน 1 ตู
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว จํานวน 1 ตู จํานวนเงิน
5,350 บาท โดยมีขนาดไมนอยกวา
91 x 45 x 183 เซนติเมตร ภายใน
มีแผนชั้นปรับระดับไดจํานวน 3 แผน
แบงเปน 4 ชอง และมีกุญแจลอค
สามารถเก็บแฟม เอกสารหรือ
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ได สําหรับใช
งานในสวนของงานนิติการ สํานัก
ปลัดเทศบาล
4 โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
ทึบของงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จํานวน 2 ตู

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ
ของงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัวจํานวน 2 ตูๆ ละ 3,200 บาท
จํานวน 6,400 บาท โดยเปนตูเหล็ก
บานเลื่อนทึบ ขนาดไมนอยกวา
118x40x87 เซนติเมตร ภายในตูมี
ชั้นปรับระดับ 2 อันและมีกุญแจลอค
เพื่อใชสําหรับการจัดเก็บเอกสารของ
งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล

6,400 เทศบาล

62

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
5 โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจาย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจาย
5,800 เทศบาล
สัญญาณไรสาย (Access Point) สัญญาณไรสาย (Access Point)
แบบที่ 1 ของเทศบาลตําบลเจดีย แบบที่ 1 เพื่อใชงานกับระบบ
แมครัว
อินเตอรเน็ตของสํานักงาน ทั้งนี้ ราคา
และคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ.2559
6 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

สําหรับใชงานในสวนของสํานักปลัด
ทั้งนี้ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปนไปตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2559

7 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ สําหรับใชงานในสวนของกองคลัง ทั้งนี้
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. 2559

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

7,900 เทศบาล

สํานักปลัด

3,300 เทศบาล

กองคลัง
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
8 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ สําหรับใชงานในสวนของกองคลัง ทั้งนี้
7,900 เทศบาล
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
พ.ศ. 2559
9 คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับ สําหรับใชงานในสวนของกองคลัง ทั้งนี้
งานเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. 2559

หนวย
ดําเนินการ
กองคลัง

3,100 เทศบาล

กองคลัง

10 โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบ
จราจร

เพื่อเปนคาจัดซื้อปายไฟกระพริบจราจร
จํานวน 2 ชุด สําหรับงานบริการ
ประชาชน อํานวยความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร

11,000 เทศบาล

สํานักปลัด (ปภ.)

11 โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบ
เตือนโรงเรียน

เพื่อเปนคาจัดซื้อปายไฟกระพริบเตือน
โรงเรียน จํานวน 2 ชุด สําหรับงาน
บริการประชาชน อํานวยความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร

13,000 เทศบาล

สํานักปลัด (ปภ.)
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดดับเพลิง
60,000 เทศบาล สํานักปลัด (ปภ.)
จํานวน 4 ชุด ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑ
ดังกลาวเปนราคาในทองถิ่นเนื่องจากไม
มีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ
(มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ
13 คาจัดหาพัดลมติดเพดาน

เพื่อเปนคาจัดหาพัดลมติดเพดาน
จํานวน 25 ตัว โดยเปนพัดลมติด
เพดาน ขนาด 16 นิ้ว เพื่อใชงานในสวน
ของงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา กองการศึกษา

25,000 เทศบาล

กองการศึกษา

14 คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัด
แมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra
Low Volume cold fog
generator) จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัด
แมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra Low
Volume cold fog generator) จํานวน
1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับงานควบคุมโรค
ไขเลือดออก ซึ่งเปนโรคระบาดที่สําคัญที่
เปนอันตรายตอชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่

95,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด
6,400 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ
800 VA
800 VA จํานวน 2 เครื่อง สําหรับ
ใชงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปนไปตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2559
16 โครงการจัดซื้อชุดฉากหลังเวที
(นั่งราน) และอุปกรณ
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รวม

เพื่อเปนคาจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อชุด
ฉากหลังเวที (นั่งราน) และอุปกรณ ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ขนาดกวาง
9.15 เมตร สูง 5.15 – 5.30 เมตร
และอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้
ราคาที่จัดตั้งไวเปนราคาในทองถิ่น
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

40,000 เทศบาล

352,200
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กองชาง

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม
งบประมาณ
พื้นที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ลําดับ
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการจัดประชุมและเวที
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
ประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน
โโครงการจัดประชุมและเวทีประชาคม
และแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
เจดียแมครัว
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว
856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
2 โครงการอบรมใหความรู เรื่อง
"การปองกันและประโยชนทับซอน
และการปองกันการทุจริต" ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวม

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
อบรมใหความรู เรื่อง "การปองกัน
และประโยชนทับซอนและการปองกัน
การทุจริต" ของเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

20,000 เทศบาล

50,000
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
พัฒนาชุมชนอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขยายผลหมูบานเศรษฐกิจ 1.1 การอบรมครัวเรือนตนแบบใน
พอเพียงตนแบบ ตามนโยบาย
หมูบาน จํานวน 30 ครัวเรือน
ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหความรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2 การสาธิตการทําน้ํายา
เอนกประสงคหรือกิจกรรมอื่นเพื่อลด
รายจายในครัวเรือน
1.3 การประมวลผลความสุขมวลรวม
ของครัวเรือนตนแบบเพื่อจัดระดับ
หมูบานฯ
2 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน
ตนแบบระดับหมูบาน/ตําบล

2.1 พิจารณาคัดเลือกศูนยเรียนรูชุมชน
ที่มีความพรอมและศักยภาพที่จะเปน
ศูนยฯ ตนแบบ
2.2 พัฒนา/ปรับปรุง ขอมูล และจุด
เรียนรูตางๆ ของศูนยเรียนรูชุมชน
2.3 พิจารณาคัดเลือกปราชญชุมชนซึ่ง
อยูในชุมชนที่เปนผูมีความรู
ความสามารถทางดานตางๆ เพื่อนําไป
ถายทอดใหแกชาวบาน

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000.00 ตําบล
พัฒนาชุมชน
แมแฝกใหม อําเภอสันทราย
จังหวัด
เชียงใหม/
เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

30,000.00 ตําบล
พัฒนาชุมชน
แมแฝกใหม อําเภอสันทราย
จังหวัด
เชียงใหม/
เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการออกรานของดีอําเภอสัน
ทรายจัดแสดงและจําหนายสินคา
OTOP ของอําเภอสันทราย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. งานของดีอําเภอสันทราย
2. งานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัด
เชียงใหม
3. งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60,000.00 ตําบล
พัฒนาชุมชน
แมแฝกใหม อําเภอสันทราย
จังหวัด
เชียงใหม/
เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
110,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
กศน. ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 หลักสูตรระยะสั้นไมเกิน 30 ชม.

การยอมผา

2 การศึกษาเพื่อพัมนาอาชีพ

สอนภาษาอังกฤษเบื้องตน

3 การศึกษาเพื่อพัมนาทักษะชีวิต

สงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ

4 เศรษฐกิจพอเพียง

การทําบัญชีครัวเรือน

5 หมูบานเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
6 การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
รวม

การใชเทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุ

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
1,100 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
10,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
2,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
2,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
2,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
2,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
19,100
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2559
หนวยงาน...............................................................................................

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ .................................................................................
แนวทางการพัฒนา : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

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

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พัฒนาชุมชนอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ
1

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
33.33

โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบระดับหมูบาน/ตําบล

1

โครงการออกรานของดีอําเภอสันทรายจัดแสดงและจําหนายสินคา
OTOP ของอําเภอสันทราย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ตามนโยบาย
ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

รวม

แบบ ผด. 1

20,000.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
18.18

33.33

30,000.00

27.27

สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

1

33.33

60,000.00

54.55

สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

3

100.00

110,000.00

100.00

11

จํานวนงบประมาณ

หนวยดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรระยะสั้นไมเกิน 30 ชม.

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กศน. ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
ดําเนินการ
1
20.00
1,100.00

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
5.76

หนวยดําเนินการ
กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

การศึกษาเพื่อพัมนาอาชีพ

1

20.00

10,000.00

52.36

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

การศึกษาเพื่อพัมนาทักษะชีวิต

1

20.00

2,000.00

10.47

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

เศรษฐกิจพอเพียง

1

20.00

2,000.00

10.47

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

หมูบานเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท

1

20.00

2,000.00

10.47

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2

40.00

2,000.00

10.47

กศน. ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

5

100.00

19,100.00

89.53

รวม

12

แบบ ผด.2

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน : กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนนทางเทา ทอระบายน้ํา ระบบประปา
การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมูบาน
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการกอสรางรางระบายน้ําและ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
455,000 เทศบาล
วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
โครงการกอสรางรางระบายน้ําและวาง
เหล็กหมูที่ 9 ตําบลแมแฝกใหม ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
9 ตําบลแมแฝกใหม โดยมีขนาดความ
กวางภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 - 0.60 เมตร ความยาว
174.00 เมตร พรอมวางทอระบาย
น้ํา คสล. Æ 0.30 เมตร จํานวน 60
ทอน และบอพักน้ํา จํานวน 1 บอ
รวมระยะทางทั้งหมด 234.00เมตร
ทั้งนี้ รายละเอียดดังกลาวเปนไปตาม
แบบกองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
สํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เสริมเหล็กภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว รายละเอียดตาม
แบบกองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

344,400 เทศบาล
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แหลงน้ํา ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน : กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนนทางเทา ทอระบายน้ํา ระบบประปา
การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมูบาน
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการกอสรางทางลาดสําหรับ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
241,000 เทศบาล
คนพิการ ทุพพลภาพและหองน้ํา โครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ โดย
กอสรางทางลาดสําหรับคนพิการและ
ผูสูงอายุ จํานวน 1 แหง และหองน้ํา
จํานวน 1 แหง ตามแบบของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด
4 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค (โรงเก็บของ)

รวม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
(โรงเก็บของ) โดยมีขนาดกวาง 6.00
เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 3.80
เมตร มีพื้นที่อาคารไมนอยกวา
144.00 ตารางเมตร ตามแบบของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด

1,053,000 เทศบาล

1,040,400
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แหลงน้ํา ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจําตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการบริหารงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

รวม

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
25,000 เทศบาล

30,000 เทศบาล

55,000
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พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

2.2 สรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster)
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเกษตรตําบล
แมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝก
ใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

รวม

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
70,000 เทศบาล

70,000
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พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
2.3 สงเสริมการใชเกษตรทฤษฎีใหมและสรางภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
ราชกุมารี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2 โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับเกษตรกร ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557

30,000 เทศบาล
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
2.3 สงเสริมการใชเกษตรทฤษฎีใหมและสรางภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
และผลิตผักปลอดสารพิษ
โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและ
ผลิตผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
รวม

90,000
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตสํานึกใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
60,000 เทศบาล
โครงการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
โดยประชาชนตําบลแมแฝกใหม ตั้ง
ปณิธานทําความดีในการปองกันไฟปา
การกอสรางฝายชะลอน้ํา การปองกัน
การบุกรุกปาและเขตลําน้ํา การตรวจ
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อปองกันการ
บุกรุกทําลายปาและเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงค ตลอดจนเปน
คาใชจายใน การปลูกปา คาใชจายใน
การฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
ั ื
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.1 ปลูกจิตสํานึกใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน
พื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ชุมชน
โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน
และสิ่งแวดลอม
โดยเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณใน
กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะและ
คาใชจายในการใหความรูแกชุมชนและ
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาดูงานใน
ชุมชนตนแบบกลวิธีกําจัดขยะ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใช จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
3 โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อ
สิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0801.2 /ว 1060 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2559
รวม

20,000 เทศบาล

180,000
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คาใชจายในระบบการจัดเก็บขยะ เพื่อเปนคาใชจายในระบบการจัดเก็บ
2,500,000 เทศบาล
กองชาง/กอง
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน คา
สาธารณสุขและ
จัดการซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดเก็บ
สิ่งแวดลอม
ขยะ เชน ถุงมือ ถุงขยะ ผากันเปอน
ถังขยะ ฯลฯ รวมถึงคาจางเหมาเอกชน
เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยัง
สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อให
สภาพแวดลอมภายในตําบล ใหสะอาด
เรียบรอย
2 โครงการเฝาระวังการเผาและ
ควบคุมหมอกควันไฟปา ประจําป
2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝา
ระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอก
ควันไฟปา ประจําป 2560 ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

30,000 เทศบาล
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สํานักปลัด (ปภ.)

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการสรางการมีสวนรวม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
รับผิดชอบของกิจการที่เปน
โครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบ
และสิ่งแวดลอม
อันตรายตอสุขภาพกับชุมชน
ของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพกับ
ชุมชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร
และอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมใหความรู
แกผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ/โรงงานตางๆ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

รวม

2,560,000

22

แบบ ผด.2

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 คาใชจายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
จัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน วันปยะ
มหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
,วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ฯ โดย
เปนคาจางเหมาดําเนินการจัดงาน คา
วัสดุ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
30,000 เทศบาล
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
2 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
20,000 เทศบาล
ชาติ ของเทศบาลตําบลเจดียแม
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของ
ครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป
2560
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปนคา
เกี่ยวกับการลงนามพระถวายพระพร,
การจัดนิทรรศการเผยแพร
ประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542, ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่
มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22
เมษายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2557

24

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการเสริมสรางความสามัคคี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
20,000 เทศบาล
ปรองดองและสมานฉันท เทศบาล เสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและ
ตําบลเจดียแมครัว
สมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
โดยเปนคาเกี่ยวกับการสรางความ
สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2557
4 โครงการอนุรักษสงเสริมดนตรี
พื้นเมืองและศิลปะการแสดง

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อนุรักษสงเสริมดนตรีพื้นเมืองและ
ศิลปการแสดง โดยเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

50,000 เทศบาล

25

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

กองการศึกษา

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
5 โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
15,000 เทศบาล
ทองถิ่น วัดแมแฝก เปนแหลง
พัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแม
เรียนรูในชุมชน
แฝกเปนแหลงเรียนรูในชุมชน โดย
เปคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คา อาหารวางและเครื่องดื่มคา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
6 โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม
จริยธรรม จรรยามารยาท
ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น

รวม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมสืบสานคุณธรรมจริยธรรม จรรยา
มารยาท ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น โดย
เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มคา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542

20,000

155,000

เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
40,000 เทศบาล
สําคัญทางพุทธศาสนา
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดย
เปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2 โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู สืบ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ตามโครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบ
ปใหมเมือง
สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ป
ใหมเมือง โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

80,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
10,000 เทศบาล
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
(ธรรมสัญจร)
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร) โดย
เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542

28

แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
4 โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผอกอย เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
60,000 เทศบาล
ปาเวณียี่เปง ๒๕59
สืบฮีต โตยฮอย ผอกอย ปาเวณียี่เปง
๒๕59 โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
5 โครงการฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น
และสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเปน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวันคาอาหารวางและเครื่องดื่มคา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
รวม

20,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
100,000 เทศบาล

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
ผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวย
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครูผูดูแลเด็กของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดแก คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
ดําเนินการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและ
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2559

40,000 เทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เพือ่ เปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
ตําบลเจดียแมครัว
โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
เอกสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ตลอดจนคาศึกษาดูงานและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

230,500 เทศบาล

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
4 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
5,000 เทศบาล
อบรมฟนสวยยิ้มสดใสของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เชน คาวิทยากร คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหาร
กลางวัน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใช
ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2559 จํานวน 215 คน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2559

1,053,500 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดําเนินการ
5,000 เทศบาล

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

6 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร
คาสถานที่ คาอาหารกลางวัน/อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของ

7 โครงการอบรมใหความรูแก
ผูปกครองในการดูแลเด็กแรกเกิด
ถึง 5 ป

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครองใน
การดูแลเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

8 โครงการอบรมใหความรูเพื่อ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
พัฒนาคณะกรรมการศูนยพัฒนา โครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

5,000 เทศบาล

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
9 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
365,500 เทศบาล
(รายหัว) สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน
215 คน เปนเงินจํานวน 365,500
บาท โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559

10 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2559

9,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
11 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
100,000 เทศบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของ
เจดียแมครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

12 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

50,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
13 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
2,000 เทศบาล
โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใสของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว เชน คาวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559

14 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหาร
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว กลางวัน สําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2559 จํานวน 54 คน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2559

216,000 เทศบาล
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
15 โครงการอบรมการจัดทําและ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
20,000 เทศบาล
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เจดียแมครัว
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน /คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
16 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
เพื่อเปนคาใชจายอินเตอรั เน็ี่ ตโรงเรีิ ยน
9,600 เทศบาล
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตดังกลาว ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
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แบบ ผด.2

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
15,000
17 โครงการปองกันยาเสพติดใน
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2559
18 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
152,820
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้น (รายหัว) สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
พื้นฐาน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จํานวน 54 คน โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
19 คาหนังสือเรียน
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
10,800
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว จํานวน 54 คน โดยใช
ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4 /ว
1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

เทศบาล

กองการศึกษา

เทศบาล

กองการศึกษา
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แบบ ผด.1

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
20 คาอุปกรณการเรียน
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับ
10,800 เทศบาล
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว จํานวน 54 คน โดย
ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
21 คาเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 54
คน โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559

16,200 เทศบาล
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
22 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
23,220 เทศบาล
ผูเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จํานวน 54 คน ค โดยใชขอมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
รวม

2,449,940
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
411,984 เทศบาล
ใหแกเด็ก นักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
2 คาอาหารเสริม (นม)

ใหแกเด็ก นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
จํานวน 54 คน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559

103,474.80 เทศบาล
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
912,111.20 เทศบาล
ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานเจดียแม
ครัวและโรงเรียนบานแมแฝก รวม 476
คน แยกเปนเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
เจดียแมครัว จํานวน 345 คน และเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานแมแฝก จํานวน
131 คน โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร
1,380,000 เทศบาล
โรงเรียนบานเจดียแมครัว
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว
จํานวน 345 คน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559
5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานแมแฝก

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก จํานวน
131 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2559

524,000 เทศบาล
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ผูปฏิบัติงานกิจการประปาหมูบาน โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดลอม
กิจการประปาหมูบาน โดยเปนคา
จัดการอบรมใหความรู คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาสงตรวจวิเคราะหน้ํา
คาชุดตรวจวิเคราะหน้ํา คาจัดทํา
ฐานขอมูล ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการเฝาระวัง ควบคุมและ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
ปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม
โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกัน
และสิ่งแวดลอม
และโรคอุบัติซ้ํา
โรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติ
ซ้ํา ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
8 โครงการเฝาระวังการบริโภค
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
อาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจาก โครงการรเฝาระวังการบริโภคอาหาร
สารปนเปอน
สะอาดปลอดภัย ปราศจากสาร
ปนเปอน โดยเบิกเปนคาจัดหาวัสดุ
อุปกรณในกิจกรรมเฝาระวังและ
ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร และ
คาใชจายในการใหความรูแก
ผูประกอบการและผูบริโภค ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

30,000 เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับประชาชน
ในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

10 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
ไขเลือดออก
โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ที่เกิดขึ้นในชุมชนตําบลแม
แฝกใหม โดยเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
ในการรณรงคควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

100,000 เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการตรวจประเมินเพื่อการ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
รับรองปายสถานประกอบการ
โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
และสิ่งแวดลอม
จําหนายอาหาร ตามเกณฑอาหาร ปายสถานประกอบการจําหนายอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย
ตามเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย
โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ชุม
ทดสอบเพื่อการตรวจวิเคราะหอาหาร
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
12 โครงการ to be number one

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ to be number one ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

15,000 เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
13 โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝก เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
400,000 เทศบาล
ใหม
โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557
14 โครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจสุขภาพ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2547

25,000 เทศบาล

กองการศึกษา

15 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2547

150,000 เทศบาล

กองการศึกษา
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แบบ ผด.1

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.2 สงเสริมสุขภาวะ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
16 วัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
40,000 เทศบาล
ใหเยาวชนแตละหมูบานในตําบลแมแฝก
ใหม สําหรับเขารวมแขงขันกีฬา
ประจําปของตําบล เพื่อใหมีอุปกรณ
กีฬาฝกซอมออกกําลังกาย และเขารวม
แขงขันกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การกีฬาเปนวัสดุกีฬา
รวม

4,211,570
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.3 สงเคราะหกลุมคนดอยโอกาส
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการ
210,000 เทศบาล
สนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูปวยเอดส
โดยจายเปนเงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ
ใหแกผูปวยเอดสภายในตําบลแมแฝก
ใหม จํานวน 35 คน ๆ ละ 500 บาท
ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
และ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการ
สนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูสูงอายุ โดย
จายเปนเงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ ใหแก
ผูสูงอายุภายในตําบลแมแฝกใหม
จํานวน 1,461 คน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0802.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2559

11,317,600 เทศบาล

49

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.3 สงเคราะหกลุมคนดอยโอกาส
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 เบี้ยยังชีพผูพิการ
เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการ
2,342,400 เทศบาล
สนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูพิการ โดยจาย
เปนเงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ ใหแกผูพิการ
ภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 244
คน ๆ ละ 800 บาท ตอเดือน เปน
ระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0802.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2559
รวม

13,870,000
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.4 สงเสริมและสรางสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบ
200,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
และสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
พื้นที่เทศบาล ไมนอยกวารอยละ 50
ของคาบริการสาธารณสุข ที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ตามบันทึกขอตกลง ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ กับองคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาล เลขที่ 1011/2551
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.4 สงเสริมและสรางสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
65,000 เทศบาล
ผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ตลอดจนเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม
ผูสูงอายุสัญจรในระดับอําเภอของ
ผูสูงอายุตําบลแมแฝกใหม ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
5.4 สงเสริมและสรางสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
พัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรีตําบลแมแฝกใหม เชนคาปาย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
4 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ
สําหรับประชาชน (แผน LSEP)

รวม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ
ฯลฯทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยว กับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลว. 24 ส.ค. 53

80,000 เทศบาล

375,000
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.1 ปลูกจิตสานึกดานความรวมมือในการดูแลปองกันภัยชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
10,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
ชวงเทศกาลปใหม ประจําป 2560 ปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลป
ใหม ประจําป 2560 ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
กันยายน 2557
2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป
2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต ประจําป 2560 ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
กันยายน 2557

10,000 เทศบาล
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สํานักปลัด(ปภ.)

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.1 ปลูกจิตสานึกดานความรวมมือในการดูแลปองกันภัยชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการฝกอบรมและซอมแผน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
10,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
อพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษาใน ฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟ
พื้นที่
ใหกับสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
รวม

30,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.2 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คาใชจายในการปองกันและ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกัน
400,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
บรรเทาสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3186
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

2 โครงการบริหารศูนย อปพร.
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการบริหารศูนย อปพร. เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

10,000 เทศบาล
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สํานักปลัด(ปภ.)

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.2 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
30,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
และหนาที่ของสมาชิก อปพร.
ฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
สมาชิก อปพร. เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
รวม

440,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
6.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปองกันและแกไขปญหายา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
15,000 เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
เสพติด
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดย
เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
2 โครงการปองกันยาเสพติดใน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
15,000 เทศบาล กองการศึกษา
สถานศึกษา
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2559
รวม

30,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.1 สรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น
10,000 เทศบาล
กรณีพิเศษ ประจําป 2560
เปนกรณีพิเศษ ประจําป 2560 ใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ที่ผานเกณฑ
การประเมินและมีสิทธิไดรับ เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่
ชม 0023.2 / ว 24501 ลงวันที่ 1
เมษายน 2558 แจงเรื่องประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 1
เมษายน 2558

59

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.1 สรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
2 โครงการฝกอบรมเพิ่ม
เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเพิ่ม
100,000 เทศบาล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําป
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2560 งบประมาณ พ.ศ.2560 ใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ผูบริหาร รองผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว 3446 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2548 โดยเปนคาอาหาร,
อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปาย
โครงการ , คาสมนาคุณวิทยากร, คา
กระเชาของที่ระลึกมอบใหประธานในพิธี
, คาวัสดุอุปกรณในการจัดฝกอบรม ,
คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม
ฯลฯ โดยสามารถดําเนินการจัดหาได
ตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

รวม

110,000

60

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของ
36,000 เทศบาล
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว (โตะพับ
(โตะพับอเนกประสงค)
อเนกประสงค) จํานวน 20 ตัว ๆ ละ
1,800 บาท จํานวน 36,000 บาท
โดยเปนโตะพับอเนกประสงคหนาโฟ
เมกาขาว ขาเหล็กชุมโครเมี่ยม ขนาด
ไมนอยกวา 75 x 180 x 75
เซนติเมตร สําหรับใชงานกิจกรรม/
โครงการที่เทศบาลฯ จัดขึ้น สําหรับ
งานบริการประชาชน อํานวยความ
สะดวกประกอบการดําเนินงานใหสําเร็จ
ลุลวง
2 โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
ชนิดตั้งพื้นแบบสามขา ของ
ชนิดตั้งพื้นแบบสามขา จํานวน 10
เทศบาล ตําบลเจดียแมครัวง
เครื่องๆ ละ2,590 บาท จํานวน
25,900 บาท โดยเปนพัดลม
อุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้น แบบสามขา มี
ใบพัดไมนอยกวา 4 ใบพัดขนาดใบพัด
ไมนอยกวา 24 นิ้ว และปรับระดับความ
เย็นได สําหรับใชประกอบการจัดเตรียม
สถานที่ เพื่อดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ตางๆ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

25,900 เทศบาล

61

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
3 โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
5,500 เทศบาล
กระจกสูงของงานนิติการ สํานัก
กระจกสูงของงานนิติการ สํานัก
ปลัดเทศบาลจํานวน 1 ตู
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว จํานวน 1 ตู จํานวนเงิน
5,350 บาท โดยมีขนาดไมนอยกวา
91 x 45 x 183 เซนติเมตร ภายใน
มีแผนชั้นปรับระดับไดจํานวน 3 แผน
แบงเปน 4 ชอง และมีกุญแจลอค
สามารถเก็บแฟม เอกสารหรือ
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ได สําหรับใช
งานในสวนของงานนิติการ สํานัก
ปลัดเทศบาล
4 โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
ทึบของงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จํานวน 2 ตู

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ
ของงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัวจํานวน 2 ตูๆ ละ 3,200 บาท
จํานวน 6,400 บาท โดยเปนตูเหล็ก
บานเลื่อนทึบ ขนาดไมนอยกวา
118x40x87 เซนติเมตร ภายในตูมี
ชั้นปรับระดับ 2 อันและมีกุญแจลอค
เพื่อใชสําหรับการจัดเก็บเอกสารของ
งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล

6,400 เทศบาล

62

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
5 โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจาย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจาย
5,800 เทศบาล
สัญญาณไรสาย (Access Point) สัญญาณไรสาย (Access Point)
แบบที่ 1 ของเทศบาลตําบลเจดีย แบบที่ 1 เพื่อใชงานกับระบบ
แมครัว
อินเตอรเน็ตของสํานักงาน ทั้งนี้ ราคา
และคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ.2559
6 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

สําหรับใชงานในสวนของสํานักปลัด
ทั้งนี้ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปนไปตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2559

7 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ สําหรับใชงานในสวนของกองคลัง ทั้งนี้
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. 2559

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

7,900 เทศบาล

สํานักปลัด

3,300 เทศบาล

กองคลัง

63

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
8 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ สําหรับใชงานในสวนของกองคลัง ทั้งนี้
7,900 เทศบาล
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
พ.ศ. 2559
9 คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับ สําหรับใชงานในสวนของกองคลัง ทั้งนี้
งานเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. 2559

หนวย
ดําเนินการ
กองคลัง

3,100 เทศบาล

กองคลัง

10 โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบ
จราจร

เพื่อเปนคาจัดซื้อปายไฟกระพริบจราจร
จํานวน 2 ชุด สําหรับงานบริการ
ประชาชน อํานวยความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร

11,000 เทศบาล

สํานักปลัด (ปภ.)

11 โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบ
เตือนโรงเรียน

เพื่อเปนคาจัดซื้อปายไฟกระพริบเตือน
โรงเรียน จํานวน 2 ชุด สําหรับงาน
บริการประชาชน อํานวยความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร

13,000 เทศบาล

สํานักปลัด (ปภ.)
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดดับเพลิง
60,000 เทศบาล สํานักปลัด (ปภ.)
จํานวน 4 ชุด ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑ
ดังกลาวเปนราคาในทองถิ่นเนื่องจากไม
มีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ
(มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ
13 คาจัดหาพัดลมติดเพดาน

เพื่อเปนคาจัดหาพัดลมติดเพดาน
จํานวน 25 ตัว โดยเปนพัดลมติด
เพดาน ขนาด 16 นิ้ว เพื่อใชงานในสวน
ของงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา กองการศึกษา

25,000 เทศบาล

กองการศึกษา

14 คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัด
แมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra
Low Volume cold fog
generator) จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัด
แมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra Low
Volume cold fog generator) จํานวน
1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับงานควบคุมโรค
ไขเลือดออก ซึ่งเปนโรคระบาดที่สําคัญที่
เปนอันตรายตอชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่

95,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.1

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด
6,400 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ
800 VA
800 VA จํานวน 2 เครื่อง สําหรับ
ใชงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปนไปตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2559
16 โครงการจัดซื้อชุดฉากหลังเวที
(นั่งราน) และอุปกรณ
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รวม

เพื่อเปนคาจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อชุด
ฉากหลังเวที (นั่งราน) และอุปกรณ ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ขนาดกวาง
9.15 เมตร สูง 5.15 – 5.30 เมตร
และอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้
ราคาที่จัดตั้งไวเปนราคาในทองถิ่น
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

40,000 เทศบาล

352,200
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กองชาง

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการจัดประชุมและเวที
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
30,000 เทศบาล
ประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน
โโครงการจัดประชุมและเวทีประชาคม
และแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
เจดียแมครัว
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว
856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
2 โครงการอบรมใหความรู เรื่อง
"การปองกันและประโยชนทับซอน
และการปองกันการทุจริต" ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวม

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
อบรมใหความรู เรื่อง "การปองกัน
และประโยชนทับซอนและการปองกัน
การทุจริต" ของเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

20,000 เทศบาล

50,000

67

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2560
พัฒนาชุมชนอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขยายผลหมูบานเศรษฐกิจ 1.1 การอบรมครัวเรือนตนแบบใน
พอเพียงตนแบบ ตามนโยบาย
หมูบาน จํานวน 30 ครัวเรือน
ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหความรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2 การสาธิตการทําน้ํายา
เอนกประสงคหรือกิจกรรมอื่นเพื่อลด
รายจายในครัวเรือน
1.3 การประมวลผลความสุขมวลรวม
ของครัวเรือนตนแบบเพื่อจัดระดับ
หมูบานฯ
2 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน
ตนแบบระดับหมูบาน/ตําบล

2.1 พิจารณาคัดเลือกศูนยเรียนรูชุมชน
ที่มีความพรอมและศักยภาพที่จะเปน
ศูนยฯ ตนแบบ
2.2 พัฒนา/ปรับปรุง ขอมูล และจุด
เรียนรูตางๆ ของศูนยเรียนรูชุมชน
2.3 พิจารณาคัดเลือกปราชญชุมชนซึ่ง
อยูในชุมชนที่เปนผูมีความรู
ความสามารถทางดานตางๆ เพื่อนําไป
ถายทอดใหแกชาวบาน

แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000.00 ตําบล
พัฒนาชุมชน
แมแฝกใหม อําเภอสันทราย
จังหวัด
เชียงใหม/
เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

30,000.00 ตําบล
พัฒนาชุมชน
แมแฝกใหม อําเภอสันทราย
จังหวัด
เชียงใหม/
เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการออกรานของดีอําเภอสัน
ทรายจัดแสดงและจําหนายสินคา
OTOP ของอําเภอสันทราย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. งานของดีอําเภอสันทราย
2. งานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัด
เชียงใหม
3. งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60,000.00 ตําบล
พัฒนาชุมชน
แมแฝกใหม อําเภอสันทราย
จังหวัด
เชียงใหม/
เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
110,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
กศน. ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 หลักสูตรระยะสั้นไมเกิน 30 ชม.

การยอมผา

2 การศึกษาเพื่อพัมนาอาชีพ

สอนภาษาอังกฤษเบื้องตน

3 การศึกษาเพื่อพัมนาทักษะชีวิต

สงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ

4 เศรษฐกิจพอเพียง

การทําบัญชีครัวเรือน

5 หมูบานเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
6 การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
รวม

การใชเทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุ

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
1,100 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
10,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
2,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
2,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
2,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
2,000 ต.แมแฝกใหม กศน. ตําบล
แมแฝกใหม
19,100
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แบบ ผด.1

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

