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ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

     
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

 
  หนา 

สวนท่ี  1  บทนํา        1  -  2 

สวนท่ี  2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
   -  โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  3  -  10 

-  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน       11  -  64 
   ประจําป  2561  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนท่ี  1 
บทนํา 

1.  หลกัการและเหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เพ่ือเปนการเตรียมการ
สําหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยไดดําเนินการจัดทําแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
ท้ังนี้  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ซ่ึงได
ประกาศใชตามระเบียบแลว  นั้น 

  เพ่ือใหการดําเนินการตามยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาสําเร็จลุลวง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2548  และแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559  ขอ  27   ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น  เพ่ือใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  
มีการประสานบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืน  และจําแนกรายละเอียดตางๆ  ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงาน  อันจะทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

  บัดนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  พิจารณา
แลวเสนอตอผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประกาศเปนแผนการดําเนินงานปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบตามข้ันตอนตอไป 

2.  วัตถปุระสงค  

  1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
  2.  เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงาน  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
  3.  เพ่ือประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืน 
  4.  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

3.  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
     ข้ันตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  เก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ  และโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานอ่ืน  เชน  หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  ท่ีจะเขาดําเนินการในพ้ืนท่ี  โดยตรวจสอบจากหนวยงานในพ้ืนท่ี  และตรวจสอบจากแผน   
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ 
 
 

1 
 



 
 

 
     ข้ันตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล  จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาของตําบล  กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  โดยมีเคา
โครงแผนปฏิบัตกิาร  2  สวน  คือ 
  สวนท่ี  1  บทนํา 
  สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

     ข้ันตอนท่ี  3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบล  นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว  เพ่ือใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ป  2561  แลวประกาศใช  เพ่ือให
ประชาชนในตําบลทราบโดยท่ัวกัน  และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
  แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาในการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงาน
เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

4.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
       1.  เปนแผนการดําเนินงาน  (Action  Plan)  แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  
งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 
  2.  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาล  เพ่ือ
ประสานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 
  3.  แผนงานและโครงการ  สามารถติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณไดสะดวก     
มากยิ่งข้ึน 

2 
 



3

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 4 100.00 6,074,300.00 100.00 กองชาง

รวม 4 100.00 6,074,300.00 100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

แบบ  ผด. 1 

    



4

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

2.1  แผนงานการเกษตร 6 100.00 215,000.00 100.00 สํานักปลัด

รวม 6 100.00 215,000.00 100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

แบบ  ผด. 1 

        



5

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 16.67 30,000.00 0.96 งาน ปภ. สํานักปลัด

3.2  แผนงานสาธารณสุข 3 50.00 120,000.00 3.86 กองสาธารณสุข

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 16.67 2,900,000.00 93.25 กองชาง

3.4  แผนงานการเกษตร 1 16.67 60,000.00 1.93 สํานักปลัด

รวม 6 100.00 3,110,000.00 100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

แบบ  ผด. 1 

    

แบบ  ผด. 1 

    



6

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 20.00 40,000.00 17.39 สํานักปลัด

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 80.00 190,000.00 82.61 กองการศึกษา

รวม 5 100.00 230,000.00 100.00

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

แบบ  ผด. 1 

    

แบบ  ผด. 1 

    



7

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา 21 56.76 5,784,430.00 26.78 กองการศึกษา

5.2  แผนงานสาธารณสุข 6 16.22 285,000.00 1.32 กองสาธารณสุข

5.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 8.11 140,000.00 0.65 สํานักปลัด

5.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 8.11 510,000.00 2.36 กองการศึกษา

5.5  แผนงานงบกลาง 4 10.81 14,883,200.00 68.90 สํานักปลัด/กองสาธารณสุข

รวม 37 100.00 21,602,630.00 100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

แบบ  ผด. 1 แบบ  ผด. 1 



8

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 85.71 445,000.00 96.74 งานปภ. สํานักปลัด

6.2  แผนงานสาธารณสุข 1 14.29 15,000.00 3.26 กองสาธารณสุขฯ

รวม 7 100.00 460,000.00 100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

แบบ  ผด. 1 แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 60.87 666,800.00 63.72 สํานักปลัด/กองคลัง

7.2  แผนงานการศึกษา 3 13.04 325,000.00 31.06 กองการศึกษา

7.3  แผนงานสาธารณสุข 2 8.70 18,800.00 1.80 กองสาธารณสุข

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน 4 17.39 35,800.00 3.42 กองชาง

รวม 23 100.00 1,046,400.00 100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

แบบ  ผด. 1 

    

แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

4 4.55 6,074,300.00 18.76 กองชาง

ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

6 6.82 215,000.00 0.66 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

6 6.82 3,110,000.00 9.60 สํานักปลัด, กองชาง, กอง

สาธารณสุขฯ, เทศบาล

ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

5 5.68 230,000.00 0.71 สํานักปลัด, กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

37 42.05 21,602,630.00 66.70 สํานักปลัด, กองการศึกษา,

 กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่  6  ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

7 7.95 400,000.00 1.24 สํานักปลัด, กองการศึกษา,

 กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี

23 26.14 753,900.00 2.33 เทศบาล,  สํานักปลัด

รวม 88 100.00 32,385,830.00 100.00

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

แบบ  ผด. 1 แบบ  ผด. 1 
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ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

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.

1 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่ง

ลําหวยแมแฝก  หมูที่  1  ตําบล  

 แมแฝกใหม อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม

กอสรางพนังปองกันตลิ่งลําหวยแมแฝก 

 หมูที่ 1 ตําบลแมแฝกใหม ขนาดความ

ยาว 70.00 เมตร สูง 5.50 เมตร 

พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 20.00  

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,784,000 หมูที่  1  

ตําบลแม

แฝกใหม

กองชาง

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  13  

ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย

  จังหวัดเชียงใหม

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบานตอจากจุดเดิม

บริเวณบานคุณลัดดา - น้ําบอหลวง 

ขนาดความกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.70

 เมตร ยาว 193.00 เมตร

650,600 หมูที่  13 

 ตําบลแม

แฝกใหม

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร     

แอสฟลทติกคอนกรีต (Over Lay)

 บานกลางพัฒนา หมูที่ 9  ตําบล

แมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

 (Over Lay) รหัสทางหลวงทองถิ่น 

ชม.ถ.8-0001  บานกลางพัฒนา     

หมูที่ 9  ตําบลแมแฝกใหม  มีพืนที่ไม

นอยกวา 4,593 ตารางเมตร

1,495,500 หมูที่  9  

ตําบลแม

แฝกใหม

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีต (Over Lay) 

บานแพะแมแฝกใหม หมูที่ 10  

เชื่อมตอบานเจดียพัฒนา หมูที่ 11

 ตําบลแมแฝกใหม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

 (Over Lay) รหัสทางหลวงทองถิ่น  

ชม.ถ.8-0006  บานแพะแมแฝกใหม 

หมูที่ 10 เชื่อมตอบานเจดียพัฒนา หมูที่

  11  ตําบลแมแฝกใหม

2,144,200 หมูที่  10-

 หมูที่  11

 ตําบลแม

แฝกใหม

กองชาง

รวม 6,074,300.00  

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

2.1  แผนงานการเกษตร

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.

1 โครงการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร

ประจําตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการบริหารงานศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลแมแฝกใหม  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ

เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542

25,000 เทศบาล สํานักปลัด/  

ศบกต.แมแฝก

ใหม

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลแมแฝกใหม  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ

เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542

30,000 เทศบาล สํานักปลัด/  

ศบกต.แมแฝก

ใหม

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

2.1  แผนงานการเกษตร

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.

3 โครงการจัดงานวันเกษตรตําบล    

  แมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝก

ใหม  ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2559

80,000 เทศบาล สํานักปลัด/  

ศบกต.แมแฝก

ใหม

4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช

กุมารี ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542

30,000 เทศบาล สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

2.1  แผนงานการเกษตร

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.

5 โครงการฝกอบรมการเพาะปลูก

ผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผัก

ปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน ฯลฯ ทั้งนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557

20,000 เทศบาล สํานักปลัด

6 โครงการฝกอบรมการกําจัด

ศัตรูพืช (LSEP)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมการกําจัดศัตรูพืช  

ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557

30,000 เทศบาล สํานักปลัด

รวม 215,000

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.2 

   



15

ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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.

1 โครงการเฝาระวังการเผาและ

ควบคุมหมอกควันไฟปา

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝา

ระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอก

ควันไฟปา ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2558

30,000 เทศบาล สํานักปลัด 

(ปภ.)

รวม 30,000

พ.ศ. 2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

   

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

3.2  แผนงานสาธารณสุข

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.

1 โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน

ชุมชน 

พื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 

โดยเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณใน

กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะและ

คาใชจายในการใหความรูแกชุมชนและ

ผูปฏิบัติงาน  รวมถึงการศึกษาดูงานใน

ชุมชนตนแบบกลวิธีกําจัดขยะ  ฯลฯ 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใช จายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542

70,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ  ผด.2 

   



17

ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

3.2  แผนงานสาธารณสุข

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.

2 โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน

เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี  เพิ่มพื้นที่สี

เขียว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

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

20,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

3 โครงการรณรงคติดตั้งระบบบําบัด

น้ําเสียเบื้องตนภายในครัวเรือน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการรณรงคติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย

เบื้องตนภายในครัวเรือน  โดยจายเปน

คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  และอื่นๆ 

 ฯลฯ   ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542

30,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

รวม 120,000

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน

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.

1 คาใชจายในระบบการจัดเก็บขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อเปนคาใชจายในระบบการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เชน  คา

จัดการซื้อวัสดุ  อุปกรณในการจัดเก็บ

ขยะ  เชน  ถุงมือ  ถุงขยะ  ผากันเปอน

ถังขยะ  ฯลฯ  รวมถึงคาจางเหมาเอกชน

เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ  ไปยัง

สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนเพื่อให

สภาพแวดลอมภายในตําบล  ใหสะอาด

เรียบรอย

2,900,000 เทศบาล กองชาง/กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

รวม 2,900,000

แผนการดําเนินงานประจําป  2560

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

3.4  แผนงานการเกษตร

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.

1 โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

โดยประชาชนตําบลแมแฝกใหม ตั้ง

ปณิธานทําความดีในการปองกันไฟปา 

การกอสรางฝายชะลอน้ํา การปองกัน

การบุกรุกปาและเขตลําน้ํา การตรวจ

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อปองกันการ

บุกรุกทําลายปาและเพื่อเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร ตลอดจนเปนคาใชจายใน 

 การปลูกปา คาใชจายในการฝกอบรม 

ใหความรูเกี่ยวกับการ อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ลฯ ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

60,000 เทศบาล สํานักปลัด/

ศบกต.แมแฝก

ใหม

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ

แบบ  ผด.2 
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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.

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0891.4/ว 164 ลงวันที่  26  

มกราคม  2558  และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่

 มท 0801.2/ว 1060  ลงวันที่  31 

 พฤษภาคม  2559 (ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร 00320 งาน

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการเสริมสรางความมั่นคง

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน  ปรากฏในแผนพัฒนาองถิ่น

สี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 147 

ขอ 1)

รวม 60,000

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

1 คาใชจายในพิธีทางศาสนา งานรัฐ

พิธี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ

จัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน วันปยะ

มหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือ

วันสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและ

พระบรมวงศานุวงค โดยเปนคาจาง

เหมาดําเนินการจัดงาน  คาวัสดุ คา

ตกแตงสถานที่ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2559

40,000 เทศบาล สํานักปลัด

รวม 40,000

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

1 โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดย

เปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ 

ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินโครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542

40,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีปใหมเมือง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

ตามโครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ป

ใหมเมือง โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร 

 คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และ

คาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.

2542

80,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

3 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(ธรรมสัญจร)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)  โดย

เปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร

กลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 พ.ศ.2542

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

4 โครงการ สืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย

 ปาเวณียี่เปง  ๒๕60

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

สืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย ปาเวณียี่เปง  

๒๕60 โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และ

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2559

60,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 190,000

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

   

แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

1 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป

 2561 ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2559

100,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการกิจกรรมการพัฒนา

ผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว เชน  คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา

เอกสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ 

ตลอดจนคาศึกษาดูงานและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

ลําดับ

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

3 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใสของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว เชน คาวิทยากร คาอาหาร และ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

2,000 เทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการอาหารกลางวัน  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหาร

กลางวัน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใช

ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน

 2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 

ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560

294,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.2 

   

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

5 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร คา

สถานที่ คาอาหารกลางวัน /อาหารวาง 

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจน

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ

5,000 เทศบาล กองการศึกษา

6 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใช

ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน

 2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 

ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560

102,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป  2561
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ 

ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่

 มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

100,000 เทศบาล กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ

 ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่

 มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.2 

   

แบบ  ผด.2 

      



29

ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

9 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใสของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว เชน คาวิทยากร คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

9,300 เทศบาล กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหาร

กลางวัน สําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูล

จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 

ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560

940,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.2 

   

แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

11  โครงการอบรมการจัดทําและ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คา

วิทยากร คาอาหารกลางวัน /คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนิน

โครงการ ฯลฯ  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

20,000 เทศบาล กองการศึกษา

12 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน เพื่อเปนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่

จําเปนและเกี่ยวของในการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตดังกลาว ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

9,600 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.2 

   

แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

13 โครงการปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14 มิถุนายน 2560

15,000 เทศบาล กองการศึกษา

14 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  โดย

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2560 ตตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนายน 2560

357,000 เทศบาล กองการศึกษา

15 คาหนังสือเรียน เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็ก

นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ

 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่

 มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

42,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 

   

แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 

                              



32

ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

16 คาอุปกรณการเรียน เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับ

เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวน

เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่

 มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

42,000 เทศบาล กองการศึกษา

17 คาเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน

สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูล

จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 

ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560

63,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 

   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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.

18 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดย

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2560 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

90,300 เทศบาล กองการศึกษา

19 คาอาหารเสริม  (นม) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ใหแกเด็ก นักเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว  นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  เด็กนักเรียน

โรงเรียนบานเจดียแมครัวและโรงเรียน

บานแมแฝก  โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 2560  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนายน 2560

1,481,230 เทศบาล กองการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ  ผด.1 

   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

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 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานเจดียแมครัว

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่

 มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

1,488,000 เทศบาล กองการศึกษา

21 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานแมแฝก

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่

 มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560

524,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 5,784,430

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ  ผด.1 

   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2  แผนงานสาธารณสุข

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.

1 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อ

การอุปโภคบริโภค

เเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค  โดยเปนคาวัสดุอุปกรณ

ตางๆ  ในการจัดทําฐานขอมูลแหลง

น้ําประปาหมูบาน  คาสงตัวอยาง

น้ําประปาหมูบานเพื่อตรวจวิเคราะห  

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น

 พ.ศ. 2557  และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542

100,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

พ.ศ. 2561
ลําดับ

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

แบบ  ผด.1 

   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2  แผนงานสาธารณสุข

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.

2 โครงการรณรงคควบคุมและ

ปองกันโรคเอดส  และการ

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรค

เอดส  และการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

  โดยเปนคาจัดอบรมใหความรู  คา วัสดุ

  อุปกรณตางๆ กิจกรรมการรณรงค  

การประกวดคําขวัญ/เรียงความ ฯลฯ 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น

  พ.ศ. 2557  และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2559

             20,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2  แผนงานสาธารณสุข

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.

3 โครงการตรวจประเมินเพื่อการ

รับรองปายสถานประกอบการ

จําหนายอาหาร  ตามเกณฑ

อาหารสะอาดรสชาติอรอย

พื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

ปายสถานประกอบการจําหนายอาหาร 

 ตามเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย  

โดยจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  ชุม

ทดสอบเพื่อการตรวจวิเคราะหอาหาร  

ฯลฯ   ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542

             30,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

4 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษ

สุนัขบา

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค

ปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับประชาชน 

ในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 พ.ศ. 2542

40,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2  แผนงานสาธารณสุข

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.

5 โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ

ในชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอใน

ชุมชน ที่เกิดขึ้นในชุมชนตําบลแมแฝก

ใหม โดยเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใน

การรณรงคปองกันโรคติดตอ

75,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

6 โครงการเฝาระวัง  ควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอ  โรคอุบัติใหม

และโรคอุบัติซ้ํา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ  โรคอุบัติใหม  และโรคอุบัติ

ซ้ํา ฯลฯ  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542

20,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

รวม 285,000

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ตลอดจนเปน 

คาใชจายเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม

ผูสูงอายุสัญจรในระดับอําเภอของ

ผูสูงอายุตําบลแมแฝกใหม ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การ

เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 และตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541

65,000 เทศบาล สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

พัฒนาสตรี  ตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา

สตรีตําบลแมแฝกใหม เชน คาปาย

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

15,000 เทศบาล สํานักปลัด

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

5.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

3 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

สําหรับประชาชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับ

ประชาชน เชน  คาตอบแทนวิทยากร  

คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ 

ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม  และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 

2557

60,000 เทศบาล สํานักปลัด

รวม 140,000

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

5.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

                                                   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

1 โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝก

ใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม 

ฯลฯ  ทั้งนี้  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 

2589  ลงวันที่  3  สิงหาคม 2557

400,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของ

เยาวชนและประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 

0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม

 2547

80,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 วัสดุกีฬา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา  

สําหรับเขารวมแขงขันกีฬาประจําปของ

ตําบล เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาฝกซอมออก

กําลังกาย และเขารวมแขงขันกีฬาและ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการกีฬาซึ่งเปนวัสดุ

กีฬา

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 510,000

5.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนการดําเนินงานประจําป  2561 แบบ  ผด.1 

   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยัง

ชีพผูปวยเอดส โดยจายเปนเงินยังชีพ / 

เบี้ยยังชีพ ใหแกผูปวยเอดสภายใน

ตําบลแมแฝกใหม จํานวน 35 คน ๆ ละ

 500 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 12

 เดือน ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 

0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 

กุมภาพันธ 2550 และ หนังสือดวน

ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่

 14 มิถุนายน 2554

210,000 เทศบาล สํานักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ โดยจายเปนเงินยังชีพ / 

เบี้ยยังชีพ ใหแกผูสูงอายุภายในตําบล

แมแฝกใหม จํานวน 1,552 คน ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 

มท 0802.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  

พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่

 มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23  

มิถุนายน 2560

11,977,200 เทศบาล สํานักปลัด

5.5  แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.1 

   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ โดยจายเปนเงินยังชีพ / เบี้ย

ยังชีพ ใหแกผูพิการภายในตําบลแมแฝก

ใหม จํานวน 260 คน ๆ ละ 800 บาท

 ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

มาก ที่ มท 0802.2/ว 2989 ลงวันที่

 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่

 23 มิถุนายน 2560

2,496,000 เทศบาล สํานักปลัด

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ

พื้นที่เทศบาล  ไมนอยกวารอยละ  50 

 ของคาบริการสาธารณสุข  ที่ไดรับจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

ตามบันทึกขอตกลง  ดําเนินงานและ

บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ  กับองคการบริหารสวนตําบล

หรือเทศบาล  เลขที่  1011/2551  

ลงวันที่  8  กุมภาพันธ  2551

200,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

รวม 14,883,200

5.5  แผนงานงบกลาง

แผนการดําเนินงานประจําป  2561
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

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.

1 คาใชจายในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกัน

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

300,000 เทศบาล สํานักปลัด

(ปภ.)

2 โครงการบริหารศูนย อปพร. 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการบริหารศูนย อปพร. เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542

10,000 เทศบาล สํานักปลัด

(ปภ.)

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

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.

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลตางๆ  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 

กันยายน 2557

80,000 เทศบาล สํานักปลัด

(ปภ.)

4 โครงการฝกอบรมและซอมแผน

อพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษาใน

พื้นที่

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟ

ใหกับสถานศึกษาในพื้นที่  ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557

10,000 เทศบาล สํานักปลัด

(ปภ.)

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

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.

5 โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาท

และหนาที่ของสมาชิก อปพร.  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของ

สมาชิก อปพร.  เทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557

30,000 เทศบาล สํานักปลัด

(ปภ.)

6 โครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดย

เปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร

กลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา

วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557

15,000 เทศบาล สํานักปลัด

(ปภ.)

รวม 445,000

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

แบบ  ผด.1 

   



47

ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

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.

1 โครงการ to be number one เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการ to be number one ฯลฯ 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542

15,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

รวม 15,000

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

6.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   

แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

1 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ

ชาติ ของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเปนคา

จัดหาปายไวนิล  ประกอบดวยปายพระ

ราชกรณียกิจ  พรอมขอความแสดงออก

ถึงความจงรักภักด/ีปายพระบรมฉายา

ลักษณของพระมหากษัตริย,  คาจัดหา

ตราสัญลักษณประจําพระองคของ

พระมหากษัตริย,  คาปายไวนิลพระบรม

ฉายาลักษณพระบรมวงศานุวงศ  พรอม

ขอความแสดงความจงรักภักดีเนื่องใน

โอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ,  คา

จัดหาตราสัญลักษณประจําพระองค

ของพระบรมวงศานุวงศ  และคาวัสดุ

อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของและจําเปน เชน  

ธูป-เทียน  พุมเงินพุมทอง  สมุดลงนาม 

ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2559

30,000 เทศบาล สํานักปลัด

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561 แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

2 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณพ.ศ.2561

เพื่อเปนคาใชจายโครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  ใหแก 

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  

ผูบริหาร รองผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร 

และสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งนี้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557

50,000 เทศบาล สํานักปลัด

3 โครงการเสริมสรางความสามัคคี  

ปรองดองและสมานฉันท  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

เสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและ

สมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

โดยเปนคาเกี่ยวกับการสรางความ

สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท ฯลฯ 

ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 

2557

20,000 เทศบาล สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   

แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

4 โครงการอบรมใหความรู  เรื่อง  

"การปองกันและประโยชนทับ

ซอนและการปองกันการทุจริต"  

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

อบรมใหความรู  เรื่อง  "การปองกัน

และประโยชนทับซอนและการปองกัน

การทุจริต"  ของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น

 พ.ศ.2557

20,000 เทศบาล สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ

แบบ  ผด.2 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

5 โครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

คลินิกกฎหมาย  เทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในกา

15,000 เทศบาล สํานักปลัด

6 ตามโครงการประชุมประชาคม

เพื่อจัดทําแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา

แผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ 

ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวย

การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 พ.ศ. 2542 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 

856 ลงวันที่ 12  มีนาคม  2553

30,000 เทศบาล สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   

แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

7 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

ตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน  ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  (ระยะการฝก กํากับ และ

ติดตาม  และระยะสุดทาย (ปจฉิมนิเทศ

โครงการ))  ทั้งนี้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2550

400,000 เทศบาล กองคลัง

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

8 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(โตะทํางานเหล็ก  พรอมกระจก

ของงานทะเบียนราษฎร  สํานัก

ปลัดเทศบาล)  เทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2561

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(โตะทํางานเหล็ก  พรอมกระจกของงาน

ทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล)  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2561  จํานวน 1  

ชุด จํานวน 7,500 บาท  โดยเปนโตะ

ทํางานเหล็ก  หนา PVC  มุมมน  ขอบ  

PVC  กันกระแทก  มีที่พักเทาและมี

ขนาดไมนอยกวา  153 x 77 x 75  

เซนติเมตร  พรอมกระจก  สําหรับใช

งานในสวนของงานทะเบียนราษฎร  

สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ราคาของ

ครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น  

เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐาน

ครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ

7,500 เทศบาล สํานักปลัด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

9 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(เกาอี้ทํางานสําหรับงานสํานักงาน 

 ของงานทะเบียนราษฎร  สํานัก

ปลัดเทศบาล)  ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2561

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(เกาอี้ทํางาน  สําหรับงานสํานักงานของ

งานทะเบียนราษฎร  สํานัก

ปลัดเทศบาล)  เทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

 จํานวน 2  ตัว ตั้งไว  จํานวน 7,000 

บาท  โดยเปนเกาอี้หุมหนังสีดํา  ขนาด

กวางไมนอยกวา  64  เซนติเมตร  ลึก

ไมนอยกวา  70  เซนติเมตร  สูงไม

นอยกวา  100  เซนติเมตร  สามารถ

ปรับระดับสูง-ต่ําของเบาะนั่งได  มีที่เทา

แขน  และมีขาเกาอี้  5  แฉก  พรอม

ลอเลื่อน  สําหรับใชงานในสวนของงาน

ทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล 

ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาวเปนราคา

ในทองถิ่น  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา

มาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2560) 

ของสํานักงบประมาณ

7,000 เทศบาล สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

10 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(เกาอี้ทํางานสําหรับงานสํานักงาน

ของงานนิติการ  สํานัก

ปลัดเทศบาล)  ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2561

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(เกาอี้ทํางาน  สําหรับงานสํานักงานของ

งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล)  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2561  จํานวน  1  

ตัว ตั้งไว  จํานวน 3,500 บาท  โดย

เปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  สําหรับงาน

สํานักงาน  หุมหนังสีดํา  ขนาดกวางไม

นอยกวา  64  เซนติเมตร  ลึกไมนอย

กวา  70  เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา  

100  เซนติเมตร  สามารถปรับ

ระดับสูง-ต่ําของเบาะนั่งได  มีที่เทาแขน 

 และมีขาเกาอี้  5  แฉก  พรอมลอเลื่อน

  สําหรับใชงานในสวนของงานทะเบียน

ราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ราคา

ของครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น

  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐาน

ครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ

3,500 เทศบาล สํานักปลัด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนการดําเนินงานประจําป  2561 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

11 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(ตูเหล็ก 2 บาน ของสํานัก

ปลัดเทศบาล) ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2561

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน ของ

สํานักปลัดเทศบาล)  ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  จํานวน  6  ตู  ราคาตูละ 

 5,500  บาท ตั้งไว  จํานวน  33,000

  บาท  โดยมีคุณลักษณะเปนตูเหล็ก  

ขนาด  2  บาน (มอก.)  มีมือจับชนิดบิด

  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  และมี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สําหรับใชงาน

ดานตางๆ ในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล ไดแก งานธุรการรวมถึง

งานกิจการสภาฯ, งานการเจาหนาที,่ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  และ

งานพัฒนาชุมชน  ทั้งนี้ ราคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑดังกลาว

เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

(มีนาคม 2560) ของสํานักงบประมาณ

33,000 เทศบาล สํานักปลัด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

12 โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรือชนิด LED  ขาวดํา 

(18 หนา/นาท)ี ของงานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล) ของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 

1 เครื่อง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (18 

หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

3,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

เปนไปตามเกณฑราคากลาง และ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ประจําป พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 21 

เมษายน  2560) รายการที่ 41 ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

3,300 เทศบาล สํานักปลัด

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

13 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(ตูเหล็ก 2 บาน ของกองคลัง) ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน ของ

กองคลัง)  ของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว  จํานวน  5  ตู  ราคาตูละ  5,500

  บาท ตั้งไว  จํานวน  27,500  บาท  

โดยมีคุณลักษณะเปนตูเหล็ก  ขนาด  2 

 บาน (มอก.)  มีมือจับชนิดบิด  มีแผน

ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  และมีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

สําหรับใชงานดานตางๆ ในสวนของกอง

คลัง ไดแก งานการเงินและบัญชี  งาน

จัดเก็บรายได  และงานพัสดุ  ทั้งนี้ 

ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

ดังกลาวเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ

27,500 เทศบาล กองคลัง

14 อุดหนุนเงินใหแก เทศบาลตําบล

สันนาเม็ง  อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อเปนคาดําเนินงานตามโครงการ

จัดหาวัสดุ อุปกรณในสถานที่กลาง 

สําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัด

จาง ของหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่น อําเภอสันทราย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561

20,000 เทศบาล กองคลัง

รวม 666,800

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.2 แผนงานการศึกษา

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.

1 คาจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด

 2 บาน จํานวน 1 ตู

เพื่อเปนคาจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร  

จํานวน  1  ตู  จํานวน  5,500  บาท

โดยมีคุณลักษณะเปนตูเหล็ก ขนาด 2 

บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้น

ปรับระดับ 3 ชิ้น และมีคุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมทั้งนี้ 

ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

ดังกลาวเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ

5,500 เทศบาล กองการศึกษา

2 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

 สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 

 16,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 (ณ 

วันที่ 21 เมษายน  2560) รายการที่ 7

 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

16,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.2 แผนงานการศึกษา

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.

3 คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอย

โขง จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน  

11,000  บาท  โดยมีลักษณะพื้นฐาน

เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มิเตอร

ไฟฟา สูบน้ําไดไมนอยกวา  450  ลิตร

ตอนาที  ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว 

(50 มิลลิเมตร) สูบน้ําไดไมนอยกวา

ตามปริมาณที่กําหนด  สงน้ําไดสูงไม

นอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

 อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและ

ของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมที่

จะใชงานได  สําหรับใชงานของศูนย

กีฬาตําบลแมแฝกใหม  ทั้งนี้ ราคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑดังกลาว

เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

(มีนาคม 2560) ของสํานักงบประมาณ

11,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 32,500

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.3 แผนงานสาธารณสุข

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.

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  (เครื่องคอมพิวเตอร

 สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว)  ของกอง

สาธารณสุข  เทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

 สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 

 16,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 (ณ 

วันที่ 21 เมษายน  2560) รายการที่ 7

 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

16,000 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

2 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด

  800  VA  จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  

ขนาด  800  VA  จํานวน 1 เครื่อง 

จํานวน2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ประจําป พ.ศ.2560 (ณ  วันที่  21 

เมษายน 2560) รายการที่ 58 ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร

2,800 เทศบาล กอง

สาธารณสุข

รวม 18,800

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

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.

1 คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  

(เกาอี้ทํางาน)

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(เกาอี้ทํางาน  สําหรับงานสํานักงานของ

กองชาง)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561  

จํานวน 2  ตัว ตั้งไว  จํานวน 7,000 

บาท  โดยเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  

สําหรับงานสํานักงาน  หุมหนังสีดํา  

ขนาดกวางไมนอยกวา  64  เซนติเมตร 

 ลึกไมนอยกวา  70  เซนติเมตร  สูงไม

นอยกวา  100  เซนติเมตร  สามารถ

ปรับระดับสูง-ต่ําของเบาะนั่งได  มีที่เทา

แขน  และมีขาเกาอี้  5  แฉก  พรอม

ลอเลื่อน  สําหรับใชงานในสวนของงก

องชาง ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาว

เปนราคาในทองถิ่น  เนื่องจากไมมีใน

บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 

2560) ของสํานักงบประมาณ

7,000 เทศบาล กองชาง

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

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.

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 

เครื่อง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพครื่อง

พิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก

พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 

เครื่อง  ราคา  4,300  บาท  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑ

ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.

2560 (ณ วันที่ 21 เมษายน  2560) 

รายการที่ 39 ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

4,300 เทศบาล กองชาง

3 คาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง  (เครื่อง

ตบดิน)

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑกอสราง 

(เครื่องตบดิน) จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี

คุณลักษณะเปนเครื่องตบดิน  ใช

เครื่องยนตเบนซิน  น้ําหนักของเครื่อง

ตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม  แรงบด

อัดไมนอยกวา 5 ตัน ความเร็วในการตบ

ไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที  

สําหรับใชงานในสวนของงกองชาง ทั้งนี้ 

ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

ดังกลาวเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ

21,000 เทศบาล กองชาง

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

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.

4 คาจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ  (เทปวัด

ระยะ)

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํารวจ (เทป

วัดระยะ) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  

จํานวน 3,500 บาท  โดยคุณลักษณะ

ของเทปวัดระยะ  สายเทปทําดวยวัสดุ

ไฟเบอรกลาส  เทปมีความยาวไมนอย

กวา  50 เมตร  ขนาดความกวางของ

สันเทปไมเกิน 13 มิลลิเมตร  มีตัวเลข

บอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีด

แบงยอยไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร มีดาม

จับและที่หมุนมวนเทป  และมีหนังสือ

รับรองจากกอง ชั่ง ตวง วัด  สําหรับใช

งานในสวนของงกองชาง ทั้งนี้ ราคาของ

ครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น  

เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐาน

ครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ

3,500 เทศบาล กองชาง

รวม 35,800

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําป  2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 แบบ  ผด.1 
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