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เทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการบริการและการบริหารจัดการที่ดี ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทุก ๆ 
ด้าน โดยมีการวางแผน และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งกำหนดทิศทางการดำเนินงานล่วงหน้าไว้อย่างมีเหตุผล          
และสอดคล้องกับความจริงโดยผ่านกระบวนการประชาคมแล้ว นั้น 

  ดังนั้น การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการกำหนด
แนวทางในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คณะผู้บริหารของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
โดยรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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ส่วนที่ 1 
 



 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

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

ส่วนที่ 1 

1.1 บทนำ 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน ข้อ 2๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม       
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทาง   
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
มีการประสาน บูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  
ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
(๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลตำบล   

เหมืองจีใ้ห้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด

ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ        
มีความสะดวกมากข้ึน 

 
 



 

-๒- 

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” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓- 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเหมืองจี ้  
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
 

 

 

รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนา 

จัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ

วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

 



 

-๔- 

1.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ

ประเมินผลมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 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 บัญชีจำนวนครภุัณฑ์ (ผด. 02/1) 
 



 
ส่วนที่ 2 

1. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 
2. บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ผด. 02) 
3. บัญชีครุภัณฑ์ (ผด. 02/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองหัตถ นวัตกรรม สรางสรรค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

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 โครงการเกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสันธง บานปงชัย 
หมูที่ 3

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัน
ธง บานปงชัย หมูที่ 3 ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 690 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และแบบแปลนของกองชาง
เทศบาลตําบลเหมืองจี ้(แบบเลขที่ ทถ-
2-206, มจ.-ท03/2563) 

350,000 ถนนสายสันธง 
บานปงชัย หมูที่ 3
 ตําบลเหมืองจี้

กองชาง

2 โครงการกอสราง
ระบบประปาแบบ
บาดาลเพื่อการเกษตร
 บานเหมืองจี้หลวง 
หมูที่ 1

กอสรางระบบประปาแบบบาดาลเพื่อ
การเกษตร บานเหมืองจี้หลวง หมูที่ 1 
ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน ตามแบบแปลนของกองชาง
เทศบาลตําบลเหมืองจี้

350,000 บานเหมืองจี้
หลวง หมูที่ 1 
ตําบลเหมืองจี ้
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

กองชาง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับท่ี สถานที่ดําเนินการ

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.

3 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนภายใน
หมูบานฝายแปน      
หมูที่ 4

ปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบาน   
ฝายแปน หมูที่ 4 โดยการเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายทางซอย 4 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา 940 
ตารางเมตร งบประมาณ  307,000 
บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแบบ
แปลนของกองชางเทศบาลตําบลเหมือง
จี้ (แบบเลขที่ ทถ7-601, ทถ-7-201, 
ทถ-3-110  (1) และ มจ. ท4/2563)

307,000 บานฝายแปน     
หมูที่ 4         
ตําบลเหมืองจี้

กองชาง

4 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

ซอมบํารุงรักษาถนนภายในตําบลเหมืองจี้ 300,000 ตําบลเหมืองจี้ กองชาง

5 คาวัสดุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุกอสรางใช
สําหรับซอมบํารุงรักษาภายในตําบล
เหมืองจี้

300,000 ตําบลเหมืองจี้ กองชาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการโครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับท่ี
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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.

6 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายทางบานกูเสา หมู
ที่ 2 ตําบลเหมืองจี้ 
เชื่อมบานกอลุง หมูที่ 
3 ตําบลหนองหนาม 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

เสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย
ทางบานกูเสา หมูที่ 2 ตําบลเหมืองจี้ 
เชื่อมบานกอลุง หมูที่ 3 ตําบลหนอง
หนาม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 560 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

749,000 บานกูเสา หมูที่ 2
 ตําบลเหมืองจี้ 
เชื่อมบานกอลุง 
หมูที่ 3 ตําบล
หนองหนาม 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

กองชาง 
งบประมาณ
อบจ.ลําพูน

7 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายทางบานเหมืองจี้
ใหม หมูที่ 8 ตําบล
เหมืองจี้ เชื่อมบาน
แปน หมูที่ 6 ตําบล
บานแปน อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
จํานวน 2 ชวง

เสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย
ทางบานเหมืองจี้ใหม หมูที่ 8 ตําบล
เหมืองจี้ เชื่อมบานแปน หมูที่ 6 ตําบล
บานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน จํานวน 2 ชวง ดังนี้                 
  ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 120
 เมตร หนา 0.05 เมตร ชวงที่ 2 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 
0.05 เมตร

1,146,000 บานเหมืองจี้ใหม 
หมูที่ 8 ตําบล
เหมืองจี้ เชื่อม
บานแปน หมูที่ 6 
ตําบลบานแปน 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

กองชาง 
งบประมาณ
อบจ.ลําพูน

                 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
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สถานที่ดําเนินการ



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.

8 การสนับสนุนนํ้ามัน
และเครื่องจักรกล
พรอมคนขับตาม
โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบลเหมืองจี้ 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จํานวน 
3 สายทาง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จํานวน 3 สายทาง ดังน้ี  
 1. สายทางขางที่ทําการเทศบาลตําบล
เหมืองจี้ บานเชตวัน หมูที่ 12 ขนาดผิว
จราจร กวาง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,500ตรม.     
 2. สายทางบานฝายแปน หมูที่ 4  เชื่อม
 บานปาตอง หมูที่ 11 ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 920 ตารางเมตร      
 3. สายทาง ถนนขางสวนมุกเดือน บาน
ปาตึง หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจร กวาง 4 
เมตร ยาว 470 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 1,880 ตารางเมตร

700,000 1. สายทางขางที่
ทําการเทศบาล
ตําบลเหมืองจี้ 
บานเชตวัน หมู 
12                
2. สายทางบาน
ฝายแปน หมูที่ 4  
เชื่อม บานปาตอง
 หมูที่ 11         
3. สายทาง ถนน
ขางสวนมุกเดือน 
บานปาตึง หมูที่ 6

กองชาง 
งบประมาณ
อบจ.ลําพูน

9 กอสรางสนามเด็กเลน
สรางปญญา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหมืองจี้

กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหมืองจี้

170,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
เหมืองจี้

       กอง        
   การศึกษา     
กรมสงเสริมการ 
 ปกครองทองถ่ิน

4,372,000
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รวมยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 9 รายการ

ลําดับท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก




