
 

 



 



 



            แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 

1.1 บทนำ 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 
๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้              
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น               
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิ ดประกาศไว้อย่ างน้อยสาม สิบวัน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙      
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 2๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น       
การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
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(๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลตำบล   เหมืองจี้ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ        
มีความสะดวกมากข้ึน 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนนิงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเหมืองจี ้  
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
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รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนา 

จัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ

วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกจิและ
หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

 



1.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ

ประเมินผลมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย 
๑.๑ บทนำ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 0๑)   
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒) 
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ ์(ผด. 02/1) 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีจะด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 5 4.24 1,465,770 1.22 กองช่าง

     ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.69 57,210,000 47.75 กองช่าง

รวม 7 5.93 58,675,770        0.33

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 

และการท่องเท่ียว

      2.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.54 85,000 0.07 กองสวัสดิการสังคม

      2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.85 20,000 0.02 กองการศึกษา

      2.3 แผนงานการเกษตร 1 0.85 10,000 0.01 ส านักปลัด

รวม 5 4.24 115,000             0.45

3. ยุทธศาสตร์สังคมและคุณภาพชีวิต

     3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 0.85 14,000 0.01 ส านักปลัด

     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 4.24 145,000 0.12 ส านักปลัด

     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 5.93 155,000 0.13 กองสวัสดิการสังคม

     3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 0.85 15,000 0.01 ส านักปลัด

     3.5 แผนงานงบกลาง 3 2.54 25,138,800 20.98 กองสวัสดิการสังคม

รวม 17 14.41 25,467,800        21.26

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีจะด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ ผด.01

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    ๔.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 6.78 555,000 0.46 กองการศึกษา

รวม 8 6.78 555,000             0.46

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

    และส่ิงแวดล้อม

     ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.85 2,390,000          1.99 กองสาธารณสุข

     5.2 แผนงานการเกษตร 5 4.24 35,000               0.03 ส านักปลัด

รวม 6 5.08 2,425,000          2.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

     6.1 แผนงานการศึกษา 5 4.24 2,941,030          2.45 กองการศึกษา

     6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.85 280,000             0.23 กองการศึกษา

รวม 6 5.08 3,221,030          2.69
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีจะด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ ผด.01

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

    และการเสริมสร้างสุขภาพ ประชาชน

     7.๑ แผนงานสาธารณสุข 5 4.24 540,000             0.45 กองสาธารณสุข

รวม 5 4.24 540,000             0.45

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

    และเทคโนโลยีสารเทศ

     8.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 27 22.88 14,924,520        12.46 ส านักปลัด+กองคลัง

     8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3.39 2,271,760          1.90 ส านักปลัด

     8.3 แผนงานการศึกษา 6 5.08 3,313,992          2.77 กองการศึกษา

     8.4 แผนงานสาธารณสุข 6 5.08 1,805,040          1.51 กองสาธารณสุข

     8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 5.08 2,120,920          1.77 กองสวัสดิการสังคม

     8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 6 5.08 2,960,640          2.47 กองช่าง

     8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.85 20,000               0.02 ส านักปลัด

     8.8 แผนงานการเกษตร 1 0.85 20,000               0.02 ส านักปลัด

     8.9 แผนงานงบกลาง 7 5.93 1,383,528          1.15 กองคลัง

รวม 64 54.24 28,820,400        24.05

รวมท้ังหมด 118 100 119,820,000      100
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมติดต้ังราวสะพาน
เหล็ก สายทางบ้าน
ห้วยส้ม - ดอยกุศล 
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม

 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
ติดต้ังราวสะพานเหล็ก สายทางบ้านห้วย
ส้ม - ดอยกุศล หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 250  เมตร  
หนา  0.05  เมตร

350,000 ถนนบ้านห้วยส้ม -
 ดอยกุศล หมู่ท่ี 5
 บ้านห้วยส้ม 
ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง

2 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางไปวัดต้นโชค หมู่ท่ี
 4 บ้านฝายแป้น

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
ไปวัดต้นโชค หมู่ท่ี 4 บ้านฝายแป้น
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260  เมตร 
หนา 0.05 เมตร

347,000 ทางไปวัดต้นโชค 
หมู่ท่ี 4 บ้านฝาย
แป้น ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 
13 บ้านป่าตองหลวง-
บ้านก้วม

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
อ าเภอป่าซาง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 13 บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม

318,770 หมู่ท่ี 13 บ้านป่า
ตองหลวง-บ้าน
ก้วม ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับท่ี สถานท่ีด าเนินการ
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แบบ ผด.02



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

ซ่อมบ ารุงรักษาถนนภายในต าบลเหมืองจ้ี 150,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองช่าง

5 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้างใช้
ส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาภายในต าบล
เหมืองจ้ี

300,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองช่าง

1,465,770

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3

 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปงชัย
 หมู่ท่ี 3 หนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 
เมตร

360,000 บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3
 ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง

2 ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน

เพ่ือจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

30,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับท่ี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการโครงการ



1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดใหญ่
 บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7 

สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่ บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7

2,340,000 บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี
 7 ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง 
งบประมาณ

อ าเภอเมืองล าพูน

4 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดใหญ่
 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

2,340,000 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 
14  ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง 
งบประมาณ

อ าเภอเมืองล าพูน

5 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดใหญ่
บ้านป่าป่าตอง หมู่ 13 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าป่าตอง หมู่ท่ี 
13

2,340,000 บ้านป่าป่าตอง 
หมู่ท่ี 13 ต าบล
เหมืองจ้ี

กองช่าง 
งบประมาณ

อ าเภอเมืองล าพูน

6 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าดอยแต

ก่อสร้างประตูระบายน้ าชนิดบานตรง 
จ านวน 5 ช่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 6
 เมตร และมีฝายสันหยัก (Labyrinth) 
สองข้างทางมีความยาวรวม 92 เมตร 
สามารถระบายน้ าได้ 450 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที

49,800,000 ฝายดอยแต บ้าน
ฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7 
ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง 
ส านักงาน

ชลประทานท่ี 1

57,210,000

58,675,770

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 จ านวน 2 แผนงาน 7 รายการ

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเท่ียว

2.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในต าบลเหมืองจ้ี

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบล
เหมืองจ้ี

20,000 กลุ่มอาชีพ ต าบล
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการของดีต าบลเหมืองจ้ี กิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม การใช้ชีวิต การกิน การ
อยู่ ของชุมชนต าบลเหมืองจ้ี

15,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสสวัสดิการฯ

3 โครงการส่งเสริมการฝึก
อาชีพแก่ประชาชนต าบล
เหมืองจ้ี

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
ต าบลเหมืองจ้ี

50,000 เทศบาล ต าบล
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการฯ

85,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ. 2563โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ
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แบบ ผด.02



2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการจัดกิจกรรมงาน
เทศกาลล าไย

แห่ขบวนเทศกาลล าไย 20,000 กลุ่มอาชีพ ต าบล
เหมืองจ้ี

กอการศึกษา

2.3 แผนงานการเกษตร

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 การด าเนินการงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลเหมืองจ้ี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
เหมืองจ้ี 

10,000 ต าบลท่ากว้าง ส านักปลัด

115,000

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563สถานท่ีด าเนินการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 จ านวน 3 แผนงาน 5 รายการ

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานประเพณีทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมือง
ล าพูน ศป.ปส.อ.เมืองล าพูน 

14,000 อ าเภอเมืองล าพูน ส านักปลัด

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 การด าเนินงานแก้ไขปัญหา
และป้องกันบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและป้องกันบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย 
น้ าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว 
อัคคีภัย ไฟป่า ฯลฯ

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับท่ี โครงการ
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แบบ ผด.02



3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการจัดกิจกรรม      
วันอปพร.

การจัดกิจกรรมวันอปพร.โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

15,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

3 โครงการปฏิบัติการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

การปฏิบัติการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ท่ีจ าเป็นในงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

50,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศบาล
สงกรานต์ ฯลฯ

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน
การจัดกิจกรรมตัวอย่างอุบัติเหตุ
ทางถนน 

20,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

5 โครงการอบรมทบทวนเพ่ือ
เพ่ิมทักษะ ขีด
ความสามารถของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต าบลเหมืองจ้ี

การอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ขีดความสามารถของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล  
เหมืองจ้ี เพ่ือช่วยเหลือประชาชน

50,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

145,000รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับท่ี
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พ.ศ. 2563โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562



3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการต าบลเหมืองจ้ี

อบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการต าบล
เหมืองจ้ี

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสสวัสดิการฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวและเฝ้าระวังการค้า
มนุษย์

อบรมให้ความรู้พัฒนาครอบครัว
และการค้ามนุษย์

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสสวัสดิการฯ

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล
เหมืองจ้ี

อบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลเหมืองจ้ี

100,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสสวัสดิการฯ

4 โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีใน
ชุมชนและภาวะผู้น าแก่แกนน า
สตรี

อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
สตรีต าบลเหมืองจ้ี

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสสวัสดิการฯ

5 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เด็กและเยาวชนต าบลเหมืองจ้ี

อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลเหมืองจ้ี

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสสวัสดิการฯ

6 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ 
คนพิการและอาสาสมัครด้าน
สังคม

อบรมให้ความรู้พัฒนาเครือข่าย
ผู้สูงอายุ คนพิการและอาสาสมัคร
ด้านสังคม

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสสวัสดิการฯ

7 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี

อบรมให้ความรู้พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี

5,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสสวัสดิการฯ

155,000

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ
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งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2563

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับท่ี



3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในต าบล
เหมืองจ้ี

อบรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในต าบลเหมืองจ้ี

15,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

3.5 แผนงานงบกลาง

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังส่ือส่ังการ

18,382,800 ต าบลเหมืองจ้ี กองสวัสดิการฯ

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้พิการ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังส่ือส่ังการ

6,480,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสวัสดิการฯ

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและ
ท าการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดท้ิงขาดผู้อุปการะดูแล
ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้

276,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสวัสดิการฯ

25,138,800

25,467,800
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ล าดับท่ี

พ.ศ. 2563หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 จ านวน 5 แผนงาน 17 รายการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

รวมแผนงานงบกลาง 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสพัฒนาเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการจัดงานประเพณี
เข้ารุกขมูลกรรม

จัดงานประเพณีเข้ารุกขมูลกรรม 10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ

จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ

100,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 350,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

จัดงานวันลอยกระทง 50,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานส่งเสริม
สนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลเหมืองจ้ี

จัดงานส่งเสริมสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลเหมืองจ้ี

15,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองการศึกษา

6 โครงการฝึก ศึกษา และ
อบรมให้ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

การฝึก ศึกษา และอบรมให้ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (การแกะสลัก
เทียน) ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองการศึกษา

 -17-

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02



4.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการฝึก ศึกษา และ
อบรมการแสดงพ้ืนบ้าน

การฝึก ศึกษา และอบรมการแสดง
พ้ืนบ้าน ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองการศึกษา

8 ค่ารับรองและพิธีการ รับรองต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล 10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองการศึกษา

555,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท)รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาเมืองนิเวศน์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ท่ี 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในพ้ืนท่ีบริการของเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี

จ้างเหมาจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีบริการ
ของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ีพร้อม
จัดหาภาชนะส าหรับจัดเก็บขยะ

2,390,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสาธารณสุข

5.2 แผนงานการเกษตร

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 โครงการส่งเสริม ปรับปรุง 
แก้ไข ป้องกัน อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม/อบรมส่งเสริม ปรับปรุง 
แก้ไข ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

20,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

2 โครงการก าจัดผักตบชวา
ภายในต าบลเหมืองจ้ี

กิจกรรม/อบรมการก าจัด
ผักตบชวาภายในต าบลเหมืองจ้ี

15,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

2,425,000

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 จ านวน 2 แผนงาน 3 รายการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานประเพณีทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

6.1 แผนงานการศึกษา

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 โครงการพัฒนาเด็กเล็กสู่
โลกกว้างของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบล

กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้าง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล

10,000 ต าบลท่ากว้าง กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1) ค่าสนับสนุนจัดซ้ือ/จัดจ้าง อาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 451,360 บาท 
2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน 132,600 บาท
3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา              - ค่า
หนังสือเรียน 8,600 บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,600 บาท
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 12,900 บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18,490 บ. 
   

632,550 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด
เทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี จ านวน 
3 ศูนย์

กองการศึกษา

3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สนับสนุนนักเรียน อนุบาล - 
ประถมปีท่ี 6 ของโรงเรียน 
สพฐ. และเด็กเล็ก (ศูนย์ฯ) 
พ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)                 
 1) นักเรียน อนุบาล - ประถมปีท่ี 6   
650,000 บาท
2) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา จ านวน 3 
แห่ง 190,000 บาท
    

840,000 1. โรงเรียน สพฐ.    
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 แห่ง 
ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ
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แบบ ผด.02



6.1 แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียน
โรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี

 สนับสนุนอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียน
 

1,358,480 โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี จ านวน 
5 แห่ง

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

การจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ
 

100,000 ต าบลเหมืองจ้ี  กองการศึกษา

2,941,030

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี

การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี

250,000 ต าบลเหมืองจ้ี  กองการศึกษา

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ 

20,000 ต าบลเหมืองจ้ี  กองการศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
กีฬา

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพ่ือบริการ
ประชาชนต าบลเหมืองจ้ี

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี  กองการศึกษา

280,000

3,221,030

รวมแผนงานการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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พ.ศ. 2562ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 จ านวน 2 แผนงาน 8 รายการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานประเพณีทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

7.1 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ 
ชุมชนน่ามอง

อบรม/กิจกรรมหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่า
มอง เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
ภายในชุมชนและการพึงพาตนเองอย่าง
ย่ังยืน รวมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่าง ๆ และเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาต าบล 

50,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสาธารณสุข

2 อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในการสนับสนุนให้
หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท  
จ านวน 14 หมู่บ้าน

280,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสาธารณสุข

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด 
เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

40,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสาธารณสุข

พ.ศ. 2563ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

 -22-

แบบ ผด.02



7.1 แผนงานสาธารณสุข

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 ค่าจัดซ้ือวัสดุเพ่ือป้องกัน
โรคระบาด

ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ใช้
ผสมสารเคมีก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก ฯลฯ ทรายอะเบท น้ ายา
พ่นหมอกควัน ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ 
เคมีภัณฑ์ ถุงมือ อุปกรณ์ท าแผล 
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

100,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสาธารณสุข

5 อุดหนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข

อุดหนุน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
บริหารสาธารณสุขมูลฐานแต่ละหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 5,000  บาท จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

70,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสาธารณสุข

540,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
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สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7 แผนงานสาธารณสุข



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารเทศ

8.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนและเงินค่าตอบแทนคณะ
บริหาร และสภาเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี

2,848,320 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน และอ่ืน ๆ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

4,620,120 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

3 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนคกก.ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก
สภาฯ ค่าก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน และค่า
ช่วยเหลือบุตร

445,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

4 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

1,000,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

5 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล 
2. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถ่ิน                         3. ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ 
    

80,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



8.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในพิธี
ต่าง ๆ หรืองานกิจกรรมของ
ท้องถ่ินหรือแลกเปล่ียนแขกผู้มา
เย่ียมเยือนหรือกิจกรรมการ
ประกวดต่าง ๆ 

10,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง

250,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ เคร่ืองใช้ และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

200,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

9 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,
 วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ

997,200 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

10 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า, ค่าบริการโทรศัพท์, ค่า
ไปรษณีย์ และค่าส่ือสาร
โทรคมนาคม

740,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

11 โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาต าบลเหมืองจ้ี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
ต าบลเหมืองจ้ี

500,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

ล าดับท่ี งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ



8.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 โครงการจัดงานวันเทศบาล กิจกรรมงานวันเทศบาล 10,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

13 โครงการจัดงานวันปิย
มหาราช 23 ตุลาคม

กิจกรรมงานวันปิยมหาราช 23 
ตุลาคม

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

14 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 เน่ืองใน
โอกาสในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
เน่ืองในโอกาสในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

40,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

15 โครงการพัฒนาเทศบาล
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อบรม/กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
แก่บุคลากรต่าง ๆ ท้ังฝ่ายประจ า 
และการเมือง เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

100,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนต าบลเหมืองจ้ี

อบรม/กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
ผู้น าชุมชนต าบลเหมืองจ้ี

100,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

17 โครงการรัฐพิธีวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม

กิจกรรมงานรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5
 ธันวาคม

20,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

18 โครงการวันแม่แห่งชาติ 12
 สิงหาคม

กิจกรรมงานรัฐพิธีแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม

40,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท)ล าดับท่ี โครงการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานท่ีด าเนินการ



8.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค. ก.พ มี.
ค

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย. ก.ค ส.ค
.

ก.ย
.

19 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต

อบรม/กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตต าบลเหมืองจ้ี

20,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

20 โครงการประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการท่ีมีต่อ
เทศบาลต าบล

ค่าจ้างผู้ประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี 

25,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

21 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน และอ่ืน ๆ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

2,303,880 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

22 ค่าตอบแทน  ค่าก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ค่า
ท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน และค่า
ช่วยเหลือบุตร

195,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

23 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

100,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

100,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ เคร่ืองใช้ และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

20,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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8.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค. ก.พ มี.
ค

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย. ก.ค ส.ค
.

ก.ย
.

26 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน, วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

110,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

27 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ให้ความรู้ผู้เสียภาษี

40,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

14,924,520

8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน และอ่ืน ๆ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

1,157,760 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

2 ค่าตอบแทน ค่าก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน 
และค่าช่วยเหลือบุตร

43,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

1,026,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี

รวมแผนงานบริหารท่ัวไป
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
เคร่ืองดับเพลิง วัสดุอ่ืนฯลฯ

45,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

2,271,760

8.3 แผนงานการศึกษา

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 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน และอ่ืน ๆ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

2,834,292 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

2 ค่าตอบแทน  ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน 
และค่าช่วยเหลือบุตร

58,700 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

306,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

30,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน



8.3 แผนงานการศึกษา

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ เคร่ืองใช้ และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

30,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

6 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ

55,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

3,313,992

8.4 แผนงานสาธารณสุข

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 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน และอ่ืน ๆ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

1,445,040 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

2 ค่าตอบแทน  ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน และค่า
ช่วยเหลือบุตร

65,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

200,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

30,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2563ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2563ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
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รวมแผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



8.4 แผนงานสาธารณสุข

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ เคร่ืองใช้ และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

30,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

6 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

35,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

1,805,040

8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน และอ่ืน ๆ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

1,627,920 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

2 ค่าตอบแทน ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน 113,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

200,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

60,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2563รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2562ล าดับท่ี โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมแผนงานสาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ เคร่ืองใช้ และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

15,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

6 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

105,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

2,120,920

8.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน และอ่ืน ๆ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

2,486,040 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

2 ค่าตอบแทน ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน 60,800 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

263,800 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

10,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ
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ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562



8.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ เคร่ืองใช้ และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

50,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

6 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

90,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

2,960,640

8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการจัดประชุม
ประชาคม

ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา แผนชุมชนสนับสนุน
การขับเคล่ือน แผนชุมชนแบบบูรณาการ
ในกิจกรรมของเทศบาล ในระดับหมู่บ้าน
 ระดับต าบล ระดับอ าเภอ

20,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

8.8 แผนงานการเกษตร

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 ค่าวัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร 20,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

ล าดับท่ี

ล าดับท่ี โครงการ

รวมแผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2562

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561
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8.9 แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วน
ของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้างท่ีเทศบาลจะต้องจ่ายเพ่ืออุดหนุน
เงินค่าเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ้าง
และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

127,600 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เน่ืองมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง

5,105 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

3 ส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึง
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เช่น การ
เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ

427,133 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

4 บ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยตามข้อบังคับ
สมาคม ส.ท.ท.

บ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.

55,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

5 เงินสมทบส านักงาน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ต าบล

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

202,300 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

เงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 
ส่วน และรัฐบาล 1

10,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2562ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561



8.9 แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ในอัตราร้อยละ 
2 ของประมาณการรายรับ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีโดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน 

556,390 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

1,383,528

28,820,400

 -35-

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 8 จ านวน 9 แผนงาน 64 รายการ

รวมแผนงานงบกลาง

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2562หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561


	สรุป

