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บทนา
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒ นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น และแผนกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดทำ
แผนกำรดำเนิ น งำนให้ แล้ว เสร็จ ภำยในสำมสิบวันนั บแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ซึ่ง
แผนกำรดำเนินงำนจะมีจุดมุ่งหมำย เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมพัฒนำ
ที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น เพื่อให้แนวทำงใน
กำรดำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำม
ซ้ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น และจำแนกรำยละเอียดของ
แผนงำน/ โครงกำร/กิจรรมในกำรดำเนินงำน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเจดีย์หลวง เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ
1. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.1 เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ และกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น
1.2 แผนกำรดำเนินงำนเป็นเอกสำรที่ระบุแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะ
ดำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น
1.3 เพื่อทำให้กำรติดตำมประเมินผลมีควำมสะดวกมำกขึ้น
1.4 เป็นเอกสำรที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น และงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
1.5 เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน ประสำนงำน และติดตำมประเมินผล
กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนกำรดำเนินงำนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
ต้ อ งกำรด ำเนิ น กำรในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ท ำร่ ำ งแผนกำรด ำเนิ น งำนเสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน

-23. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
3.1 ทำให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ และกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น
3.2 ทำให้มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนอื่น และมีควำมชัดเจน ในกำร
ปฏิบัติมำกขึ้น
3.3 ทำให้กำรติดตำมประเมินผลมีควำมสะดวกมำกขึ้น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร

1

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.
ซอย 11 หมู่ที่ 1

2

โครงกำรขยำยไหล่ทำง คสล. ซอย 12
แยกศำลปู่เจ้ำ หมู่ที่ 1

3

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.
ซอย 2 หมู่ที่ 2

4

โครงกำรปรับปรุงระบบประปำภูเขำ
หมู่ที่ 4

5

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเชื่อม
บ้ำนสันมะแฟน ตำบลท่ำก๊อ หมู่ที่ 9
(บริเวณหลังถ้ำ)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ขนำดกว้ำง 0.30 ม. ยำว
72.00 ม. ลึก 0.60 ม. หนำ 0.12 ม. พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
และป้ำยโครงกำรตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวงกำหนด
วำงท่อ คสล. ขนำด 0.60 ม. จำนวน 40 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 จุด และ
ขยำยไหล่ทำง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 47.00 ตรม. พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
และป้ำยโครงกำรตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวงกำหนด
ขนำดกว้ำง 0.50 ม. ยำว 110.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.500.60 ม. หนำ 0.12 ม. พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำร
ตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวงกำหนด
ปรับปรุงระบบประปำภูเขำ หมู่ที่ 4
ต.เจดีย์หลวง (จุดดำเนินกำรอยู่ในหมู่ที่ 9) พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
และป้ำยโครงกำรตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวงกำหนด
ขนำดกว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
ยำว 167.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 501 ตร.ม. พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำรตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวง
กำหนด

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร

ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

197,000

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

183,000

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

367,000

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

300,000

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

300,000

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

ลำดับ
ที่

โครงกำร

๖

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย ๖
(แยกบ้ำนนำยสมชำย มำรแก้ว) หมู่ ๑๑

๗

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย ๔
เชื่อมซอย ๔ หมู่ ๑๒

๘

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เข้ำสูพ่ ื้นที่
ทำงกำรเกษตร (สำยแม่ลำวเหนือ)
หมู่ที่ ๒

๙

โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำให้บำ้ น
ร้องบง หมู่ที่ ๒
โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำให้บำ้ น
ใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ ๒
โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำให้บำ้ น
ใหม่ร้องบง หมู่ที่ ๑๒

๑๐
๑๑

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ขนำดกว้ำง ๔..00 ม. หนำ 0.15 ม.
ยำว 1๐๕..00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำรตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวงกำหนด
ขนำดกว้ำง ๔.00 ม. หนำ 0.15 ม.
ยำว ๒๘๗..00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่ำ ๖๐๓.๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำรตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวง
กำหนด
ขนำดกว้ำง ๒.๘๐ ม. หนำ 0.15 ม.
ยำว ๒๘๗..00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่ำ ๖๐๓.๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำรตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวง
กำหนด
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคอำเภอแม่สรวย ในกำร
ดำเนินโครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำให้บ้ำนร้องบง หมู่ที่ ๒
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคอำเภอแม่สรวย ในกำร
ดำเนินโครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำให้บ้ำนใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ ๒
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคอำเภอแม่สรวย ในกำร
ดำเนินโครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำให้บ้ำนใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร

ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

๒๕๓,๐๐๐

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

๔๘๕,๐๐๐

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

๔๘๕,๐๐๐

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

๑๒,๗๒๐

รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร
รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร
รองบประมำณ
เพื่อดำเนินกำร

๑๒๖,๖๐๐
๑๔,๘๘๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
๒.๑ แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับ
ที่
1
2

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปล่อยพันธุ์ปลำลงแหล่งน้ำธรรมชำติ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปล่อยพันธุ์ปลำลงแหล่งน้ำธรรมชำติ
ประจำปี ๒๕๖๕

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

๑๐,000

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร


ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ



๒๐,000

๒.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร

1

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ฝ่ำยปกครอง อำเภอแม่สรวย

๒

เจดีย์หลวงน่ำอยู่ ทุกคนรู้หน้ำที่ ชำระ
ภำษีตรงเวลำ
อบรมเยำวชน – ประชำชนป้องกันยำ
เสพติด

๓

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ทำกำรปกครอง อ.แม่สรวย ตำมโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของฝ่ำยปกครอง อำเภอแม่สรวย
ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรเจดียห์ ลวงน่ำอยู่ ทุกคนรู้
หน้ำที่ ชำระภำษีตรงเวลำ ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเยำวชน – ประชำชนป้องกันยำเสพ
ติด ประจำปี ๒๕๖๕

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)
๑๐,000

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร


๑๐,๐๐๐



๒๐,000



ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

๒.๓ แผนงำนงบกลำง
ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

๓,๙๑๒,๐๐๐ 1,689,500

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร


1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

๒

เบี้ยยังชีพคนพิกำร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพคนพิกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

๖๔๓,๐๐๐

278,800



๓

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

๑๒๐,๐๐๐

54,000



ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

๒.๔ แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ที่
1
๒
๓
๔

โครงกำร
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕
พระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ ๑, ๒, เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๙,
๔, ๙, ๑๑, ๑๒
๑๑, ๑๒ ตำมโครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕
อบรมผู้ประกอบกิจกำรและผูส้ ัมผัส
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอำหำรและผู้สมั ผัสอำหำรมีควำมรู้ควำม
อำหำร
เข้ำใจเรื่องสุขำภิบำลอำหำร

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)
๘๐,๐๐๐

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร


๒๐,๐๐๐



๑๒๐,๐๐๐



๒๐,๐๐๐



ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ
ที่

โครงกำร

1

สนับสนุนอำหำรกลำงวันแก่เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียน

2

สนับสนุนอำหำรเสริม(นม) แก่เด็กเล็ก
และเด็กนักเรียน

๓

สนับสนุนกำรจ้ำงบุคลำกรเพื่อส่งเสริม
กำรสอนในตำแหน่งที่ขำดแคลน

๔

สนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (รำยหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันแก่เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย(๑)
อุดหนุน รร.บ้ำนป่ำตึงงำม (๓๓๑,๘๐๐ บำท)
(๒) อุดหนุน รร.บ้ำนร้องบง (๕๖๗,๐๐๐ บำท)
(๓) อุดหนุน รร.แม่ตำแมว (๙๒,๔๐๐ บำท)
(๔) ศพด. อบต.เจดีย์หลวง และ ศพด.บ้ำนแม่ตำแมว (๑๙๕,๕๑๐
บำท)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรสนุบสนับสนุนอำหำรเสริม(นม) แก่เด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
(๑) รร.บ้ำนป่ำตึงงำม
(๒) รร.บ้ำนร้องบง
(๓) รร.แม่ตำแมว
(๔) ศพด. อบต.เจดีย์หลวง
(๕) ศพด.บ้ำนแม่ตำแมว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรสนับสนุนกำรจ้ำงบุคลำกรเพื่อส่งเสริมกำร
สอนในตำแหน่งที่ขำดแคลน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
(๑) อุดหนุน รร.บ้ำนป่ำตึงงำม (๕๐,๐๐๐ บำท)
(๒) อุดหนุน รร.บ้ำนร้องบง (๑๐๐,๐๐๐ บำท)
(๓) อุดหนุน รร.แม่ตำแมว (๕๐,๐๐๐ บำท)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัวของ ศพด. อบต.เจดีย์
หลวง และ ศพด.บ้ำนแม่ตำแมว ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

งบประมำณ
ที่ตงั้ ไว้
(บำท)
๑,๑๘๖,๗๑0

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)
593,355

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร


๕๒๕,๐๓๙

270,050.36



๒๐๐,๐๐๐

100,000



๖๔,๖๐๐



ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

๕
๖

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
ศพด. อบต.เจดีย์หลวง และ ศพด.บ้ำน
แม่ตำแมว
จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

๗

ถวำยสักกำระพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เพื่อจ่ำยอุปกรณ์กำรเรียน, ค่ำหนังสือ, ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของ ศพด. อบต.เจดีย์หลวง และ ศพด.
บ้ำนแม่ตำแมว ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๕

๒๐,๓๔๐

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ทำกำรปกครอง อ.แม่สรวย ตำม
โครงกำรงำนถวำยสักกำระพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช ประจำปี
๒๕๖๕
โครงกำรงำนประเพณีสงกรำนต์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ทำกำรปกครอง อ.แม่สรวย ตำม
โครงกำรงำนประเพณีสงกรำนต์ ประจำปี ๒๕๖๕
แข่งขันทักษะทำงวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็ก เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรศูนย์
เล็ก
พัฒนำเด็กเล็ก ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
จัดจ้ำงนักเรียน – นักศึกษำปฏิบัตงิ ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดจ้ำงนักเรียน – นักศึกษำปฏิบัติงำนในช่วงปิด
ในช่วงปิดภำคเรียน
ภำคเรียน ประจำปี ๒๕๖๕
อบรมเด็กและเยำวชนเพื่อเสริมสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดอบรมเด็กและเยำวชนเพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำกำร
พัฒนำกำร
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
อบรมส่งเสริมภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรในกำรอบรมส่งเสริมภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
โครงกำรปรับปรุง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.เจดีย์หลวง (โยปรับปรุง
อบต.เจดีย์หลวง
ห้องเรียน ศพด.) ตำมแบบแปลน อบต.เจดีย์หลวง กำหนด

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐


-



ไม่ใช้งบประมำณ




๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐



๒๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐



๓.๑ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ลำดับ
ที่
1
๒
๓
๔

๕
๖
๗
๘
๙

โครงกำร
แข่งขันกีฬำ อบต.เจดีย์หลวงสัมพันธ์

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ อบต.เจดีย์หลวงสัมพันธ์
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
จัดส่งยุวชนและเยำวชนเข้ำร่วมกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดส่งยุวชนและเยำวชนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
แข่งขันกีฬำ
กีฬำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
ประเพณีวันลอยกระทง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕
งำนศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนงำนศำลสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช (๖๐,๐๐๐)
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ทำกำรปกครอง อ.แม่สรวย ตำมโครงกำร
งำนศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (๑๐,๐๐๐ บำท) ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕
งำนพิธีมหำป่ำเจ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนงำนพิธีมหำป่ำเจ้ำ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕
กำรจัดงำนประเพณีสรงน้ำประตูโขง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดกำรกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ำประตูโขง
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
กำรจัดงำนประเพณีโล้ชิงช้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดกำรกำรจัดงำนประเพณีโล้ชิงช้ำ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
กำรสืบสำนประเพณีนมัสกำรและสรงน้ำ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดกำรกำรสืบสำนประเพณีนมัสกำรและ
พระธำตุดอยตุง
สรงน้ำพระธำตุดอยตุง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ศำสนพิธี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ศำสน
เนื่องในประเพณีเข้ำพรรษำ
พิธีเนื่องในประเพณีเข้ำพรรษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร

๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐



๗๐,๐๐๐



๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๕,๐๐๐

8,000



ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงำนบริหำรทั่วไป
ลำดับ
ที่
1

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร
บริหำรจัดกำรกำรคัดแยกขยะชุมชน
อย่ำงยั่งยืน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนบริหำรจัดกำรกำรคัดแยกขยะชุมชน
อย่ำงยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร

ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร

ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

๑๐,๐๐๐

๔.๒ แผนงำนกำรเกษตร (งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้)
ลำดับ
ที่
1
๒
๓
๔
๕

โครงกำร
ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
ปลูกหญ้ำแฝก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรปลูกหญ้ำแฝก ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕
ป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอก เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
ควัน
และหมอกควัน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
สร้ำงแนวกันไฟป่ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรสร้ำงแนวกันไฟป่ำ ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๕
สร้ำงฝำยต้นน้ำ (Chek Dam)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรสร้ำงฝำยต้นน้ำ (Chek Dam)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

19,800




๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แผนควำมรักษำสงบภำยใน
ลำดับ
ที่
1

โครงกำร
ตั้งด่ำนชุมชนและรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติภัยทำงถนนในช่วงเทศกำล

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรตั้งด่ำนชุมชนและ
รณรงค์ป้องกันลดอุบัตภิ ัยทำงถนนในช่วงเทศกำล ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)
๕,๐๐๐

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)
1,440

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร


ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

๕.๒ แผนงำนงบกลำง
ลำดับ
ที่
1
๒

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

เงินสำรองจ่ำยในเหตุภยั พิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
เงินสมทบหลักประกันสุขภำพ
เพื่อจ่ำยเงินสมทบหลักประกันสุขภำพ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

๑๑๖,๘๗๑

66,840

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร


๓๕,๐๐๐

31,896



งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

๕.๓ แผนงำนบริหำรทั่วไป
ลำดับ
ที่

โครงกำร

1

กิจกรรมเนื่องในงำนรัฐพิธี

๒

๗

เพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท.
ระดับอำเภอ
โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภำพสำหรับผู้บริหำร สมำชิก
สภำฯ พนักงำน และผู้นำชุมชน
โครงกำรพระรำชทำนจิตอำสำ
พระรำชทำน ๙๐๔ วปร.
ศูนย์บริหำรเครื่องจักรกลสำธำรณภัย
ตำมกลุม่ พื้นที่ (ZONING) ของ อปท.ที่
๒ อำเภอแม่สรวย
ดูแลรักษำและปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสำธำรณะศำลสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช
อบต.เจดีย์หลวง สัญจรพบประชำชน

๘

งำนวันท้องถิ่นไทย

๙

อบรมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับผูบ้ ริหำร
สมำชิกสภำฯ พนักงำนและประชำชน

๓
๔
๕
๖

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
(บำท)

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ทำกำรปกครอง อ.แม่สรวย ตำมโครงกำร
กิจกรรมเนื่องในงำนรัฐพิธี ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ทำกำรปกครอง อ.แม่สรวย ตำมโครงกำร
กิจกรรมเนื่องในงำนรัฐพิธี ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

๑๘,๐๐๐

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพสำหรับผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำน และผู้นำชุมชน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนโครงกำรพระรำชทำนจิตอำสำ
พระรำชทำน ๙๐๔ วปร. ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน ทต.เจดียห์ ลวง ตำมโครงกำรศูนย์บริหำร
เครื่องจักรกลสำธำรณภัยตำมกลุม่ พื้นที่ (ZONING) ของ อปท.ที่ ๒
อำเภอแม่สรวย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน อบต.แม่พริก ตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสำธำรณะศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนโครงกำร อบต.เจดีย์หลวง สัญจรพบ
ประชำชน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนงำนวันท้องถิ่นไทย ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนโครงกำรอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ให้กับผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนและประชำชน ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕

๕๐,๐๐๐

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
แล้วเสร็จ
ดำเนินกำร

๓๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

540



ปัญหำ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

10

อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง

เพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

50,000

17,150



