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คำนำ 
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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                                              นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
                                                 ตุลาคม  ๒๕63 
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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. 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 โครงการเก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสันธง บ้านปงชัย 
หมู่ท่ี 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัน
ธง บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี (แบบเลขท่ี ทถ-
2-206, มจ.-ท03/2563) 

350,000 ถนนสายสันธง 
บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3
 ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาแบบ
บาดาลเพ่ือการเกษตร
 บ้านเหมืองจ้ีหลวง 
หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ท่ี 1 
ต าบลเหมืองจ้ี อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

350,000 บ้านเหมืองจ้ี
หลวง หมู่ท่ี 1 
ต าบลเหมืองจ้ี 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล 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
.

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านฝายแป้น      
หมู่ท่ี 4

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน   
ฝายแป้น หมู่ท่ี 4 โดยการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอย 4 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 940 
ตารางเมตร งบประมาณ  307,000 
บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมือง
จ้ี (แบบเลขท่ี ทถ7-601, ทถ-7-201, 
ทถ-3-110  (1) และ มจ. ท4/2563)

307,000 บ้านฝายแป้น     
หมู่ท่ี 4         
ต าบลเหมืองจ้ี

กองช่าง

4 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

ซ่อมบ ารุงรักษาถนนภายในต าบลเหมืองจ้ี 300,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองช่าง

5 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้างใช้
ส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาภายในต าบล
เหมืองจ้ี

300,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับท่ี
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการโครงการ



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
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านกู่เส้า หมู่
ท่ี 2 ต าบลเหมืองจ้ี 
เช่ือมบ้านกอลุง หมู่ท่ี 
3 ต าบลหนองหนาม 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางบ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 ต าบลเหมืองจ้ี 
เช่ือมบ้านกอลุง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนอง
หนาม อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

749,000 บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2
 ต าบลเหมืองจ้ี 
เช่ือมบ้านกอลุง 
หมู่ท่ี 3 ต าบล
หนองหนาม 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง 
งบประมาณ
อบจ.ล าพูน

7 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านเหมืองจ้ี
ใหม่ หมู่ท่ี 8 ต าบล
เหมืองจ้ี เช่ือมบ้าน
แป้น หมู่ท่ี 6 ต าบล
บ้านแป้น อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน 
จ านวน 2 ช่วง

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางบ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8 ต าบล
เหมืองจ้ี เช่ือมบ้านแป้น หมู่ท่ี 6 ต าบล
บ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน จ านวน 2 ช่วง ดังน้ี                 
  ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120
 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงท่ี 2 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 
0.05 เมตร

1,146,000 บ้านเหมืองจ้ีใหม่ 
หมู่ท่ี 8 ต าบล
เหมืองจ้ี เช่ือม
บ้านแป้น หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ้านแป้น 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง 
งบประมาณ
อบจ.ล าพูน

                 
 -10-

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)



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 การสนับสนุนน้ ามัน
และเคร่ืองจักรกล
พร้อมคนขับตาม
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบลเหมืองจ้ี 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน จ านวน 
3 สายทาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบลเหมืองจ้ี อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน จ านวน 3 สายทาง ดังน้ี  
 1. สายทางข้างท่ีท าการเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,500ตรม.     
 2. สายทางบ้านฝายแป้น หมู่ท่ี 4  เช่ือม
 บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร      
 3. สายทาง ถนนข้างสวนมุกเดือน บ้าน
ป่าตึง หมู่ท่ี 6 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 470 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร

700,000 1. สายทางข้างท่ี
ท าการเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี 
บ้านเชตวัน หมู่ 
12                
2. สายทางบ้าน
ฝายแป้น หมู่ท่ี 4  
เช่ือม บ้านป่าตอง
 หมู่ท่ี 11         
3. สายทาง ถนน
ข้างสวนมุกเดือน 
บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 6

กองช่าง 
งบประมาณ
อบจ.ล าพูน

9 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

170,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี

       กอง        
   การศึกษา     
กรมส่งเสริมการ 
 ปกครองท้องถ่ิน

4,372,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 จ านวน 9 รายการ

ล าดับท่ี



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 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ในต าบลเหมืองจ้ี

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบล
เหมืองจ้ี

20,000 กลุ่มอาชีพ ต าบล
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ชราภิ
บาล สืบสานวิถีล้านนา     
ภูมิผญ๋าเหมืองจ้ี

กิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม การใช้ชีวิต การกิน การ
อยู่ ของชุมชนต าบลเหมืองจ้ี

25,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสวัสดิการฯ

3 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
ต าบลเหมืองจ้ี

15,000 เทศบาล ต าบล
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการฯ

60,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ. 2564โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563สถานท่ีด 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 อ าเภอเมืองล าพูน กองการศึกษา

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 าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

90,000

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ. 2563

งบประมาณ (บาท)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563สถานท่ีด าเนินการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

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

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอเมืองล าพูน

อุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลหนอง
ช้างคืนเพ่ือปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเมือง
ล าพูน

17,000 อ าเภอเมืองล าพูน ส านักปลัด

31,000

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป
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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
.

1 การด าเนินงานแก้ไขปัญหา
และป้องกันบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ

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

10,000 ต าบลเหมืองจี ส านักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรม      
วันอปพร.

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

5,000 ต าบลเหมืองจี ส านักปลัด

3 โครงการปฏิบัติการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

การปฏิบัติการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ท่ีจ าเป็นในงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

50,000 ต าบลเหมืองจี ส านักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

 -15-

พ.ศ. 2564ล าดับท่ี โครงการ



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
.

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศบาล
สงกรานต์ ฯลฯ

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน
การจัดกิจกรรมตัวอย่างอุบัติเหตุ
ทางถนน 

20,000 ต าบลเหมืองจี ส านักปลัด

5 โครงการอบรมทบทวนเพ่ือ
เพ่ิมทักษะ ขีด
ความสามารถของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต าบลเหมืองจี 

การอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ขีดความสามารถของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล  
เหมืองจี  เพ่ือช่วยเหลือประชาชน

10,000 ต าบลเหมืองจี ส านักปลัด

95,000

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 โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ
ต าบลเหมืองจี 

อบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการต าบล
เหมืองจี 

5,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

2 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
แก่สถาบันครอบครัวและ
เผ้าระวังการกระท ารุนแรง
และค้ามนุษย์

อบรมให้ความรู้พัฒนาครอบครัว
และการค้ามนุษย์

5,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2564ล าดับท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ



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
.

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลเหมืองจี  
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

อบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลเหมืองจี 

300,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลเหมืองจี 

อบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลเหมืองจี 

50,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

5 โครงการจัดกิจกรรมงานวัน
สตรีสากล

จัดกิจกรรมงานวันสตรีสากลต าบล
เหมืองจี 

5,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบลเหมืองจี 

อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
สตรีต าบลเหมืองจี 

30,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
เหมืองจี 

อบรมให้ความรู้พัฒนาเคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลเหมืองจี 

20,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

8 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เด็กและเยาวชนต าบลเหมืองจี 

อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลเหมืองจี 

10,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

9 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเหมืองจี 

อบรมให้ความรู้พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเหมืองจี 

10,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

435,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
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ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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
เหมืองจี 

อบรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในต าบลเหมืองจี 

15,000 ต าบลเหมืองจี 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 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังส่ือส่ังการ

18,891,600 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

2 เบี ยยังชีพคนพิการ เงินช่วยเหลือเบี ยยังชีพผู้พิการ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังส่ือส่ังการ

6,048,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

3 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและ
ท าการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดทิ งขาดผู้อุปการะดูแล
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ยงตัวเองได้

240,000 ต าบลเหมืองจี กองสวัสดิการฯ

25,179,600

25,755,600
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ล าดับท่ี

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 จ านวน 5 แผนงาน 20 รายการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

รวมแผนงานงบกลาง 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ



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 60,000 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
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล 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

565,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

600,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสาธารณสุข

2 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในพ้ืนท่ีบริการของเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี

    1. ค่าจ้างเหมาคนงาน 4 คน เดือน
ละ 9,400 บาท จ านวน 8 เดือน = 
300,800 บาท
    2. ค่าจ้างเหมาจัดการขยะ หจก.บ้าน
ตาล รีฟอร์ม่ิง อ าเภอฮอด จ.
เชียงใหม่ = 669,200 บาท
    3. ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง และหล่อ
ล่ืน ได้แก่ ดีเซล และเบนซิน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ = 50,000 บาท
    4. ค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ 
และอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ ฯลฯ = 
30,000 บาท
    5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถุง
มือยาง สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาท าความ
สะอาด ผ้ากันเป้ือน รองเท้าบู๊ท ฯลฯ = 
10,000 บาท

1,060,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสาธารณสุข
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02



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

1,695,000

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 จ านวน 2 แผนงาน 4 รายการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท)



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 าบลเหมืองจ้ี 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. 2563 พ.ศ. 2564ล 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
 

1,400,000 โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี จ านวน 
5 แห่ง

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

การจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ
 

100,000 ต าบลเหมืองจ้ี  กองการศึกษา

2,982,550

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

350,000 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

380,000

3,362,550

รวมแผนงานการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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พ.ศ. 2564ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

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. 2564ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
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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 

70,000 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

510,000

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
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สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับท่ี



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
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน ๓๐,๗๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกู่เส้า

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน   

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

1. ครุภัณฑ์
1.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินการ

แบบ ผด.02/1



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

4,401,480 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 

1,100,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

5 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล 
2. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถ่ิน                                       
    3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญต่าง ๆ 
    

110,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

100,000 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

957,200 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

10 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า, ค่าบริการโทรศัพท์, ค่า
ไปรษณีย์ และค่าส่ือสาร
โทรคมนาคม

640,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

11 โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาต าบลเหมืองจ้ี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
ต าบลเหมืองจ้ี

500,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 เน่ืองในโอกาส
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 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. 2563 พ.ศ. 2564รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
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 โครงการอบรมการมีส่วน
ร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

อบรม/กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
การมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

20,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

21 โครงการประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการท่ีมีต่อ
เทศบาลต าบล

ค่าจ้างผู้ประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี 

25,000 ต าบลเหมืองจ้ี ส านักปลัด

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

2,967,600 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

23 ค่าตอบแทน  ค่าก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ค่า
ท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน และค่า
ช่วยเหลือบุตร

195,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

24 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

100,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

100,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ เคร่ืองใช้ และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

30,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

27 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน, วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

140,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองคลัง

28 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ให้ความรู้ผู้เสียภาษี

50,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

15,279,600

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

1,182,120 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

2 ค่าตอบแทน ค่าก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน 
และค่าช่วยเหลือบุตร

108,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี

รวมแผนงานบริหารท่ัวไป
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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
.

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

1,140,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

4 ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
เคร่ืองดับเพลิง วัสดุอ่ืนฯลฯ

70,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

ส านักปลัด

2,500,120

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

2,931,464 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

2 ค่าตอบแทน  ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน 
และค่าช่วยเหลือบุตร

58,700 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

468,500 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

40,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

60,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองการศึกษา

3,588,664

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

1,475,280 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

2 ค่าตอบแทน  ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน และค่า
ช่วยเหลือบุตร

65,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

350,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

30,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

พ.ศ. 2563

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2564ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2564ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
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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

95,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสาธารณสุข

2,045,280

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

1,784,880 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

2 ค่าตอบแทน ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน 257,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

300,000 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. 2564รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

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

รวมแผนงานสาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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

20,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

6 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

107,500 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองสวัสดิการ
สังคม

2,529,380

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

2,369,040 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

2 ค่าตอบแทน ค่าท างานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน 80,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
บริการด าเนินการต่าง ๆ 

400,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

20,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ
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ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563



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

150,000 เทศบาลต าบล    
เหมืองจ้ี

กองช่าง

3,069,040

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. 2564

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
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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

118,620 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เน่ืองมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง

6,700 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

3 ส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึง
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เช่น การ
เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ

544,146 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

207,300 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

เงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 
ส่วน และรัฐบาล 1

30,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2564ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563



8.9 แผนงานงบกลาง

ต.
ค.

พ.
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ธ.ค
.

ม.
ค. ก.พ มี.
ค

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย. ก.ค ส.ค
.

ก.ย
.

7 ค่าเช่าธรณีสงฆ์ 1. ค่าเช่าท่ีดินธรณีสงฆ์ ปีละ 12,000 
บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน) โดย
ปรับ 35 % ทุกระยะ 5 ปี                
 2. ค่าเช่าท่ีดินธรณีสงฆ์ วัดเหมืองจ้ีหลวง
 หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ี 100 ตารางวา เพ่ือ
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่เพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยระยะเวลาเช่า 3 ปี อัตราค่าเช่าปีละ
 2,000 บาท 
 3. ค่าเช่าท่ีดินธรณีสงฆ์ วัดป่าตึง หมู่ท่ี 
6 พ้ืนท่ี 1 ตารางวา เพ่ือขุดเจาะบ่อ
บาดาล แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยระยะเวลาเช่า 3 ปี อัตรา
ค่าเช่าปีละ 2,000 บาท

16,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

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

885,000 ต าบลเหมืองจ้ี กองคลัง

1,862,766

30,914,850
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รวมยุทธศาสตร์ท่ี 8 จ านวน 9 แผนงาน 66 รายการ

รวมแผนงานงบกลาง

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2564หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีจะด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 9 7.14 4,372,000 6.50 กองช่าง

รวม 9 7.14 4,372,000          6.50

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 

และการท่องเท่ียว

      2.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.38 60,000 0.09 กองสวัสดิการสังคม

      2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.79 20,000 0.03 กองการศึกษา

      2.3 แผนงานการเกษตร 1 0.79 10,000 0.01 ส านักปลัด

รวม 5 3.97 90,000               0.13

3. ยุทธศาสตร์สังคมและคุณภาพชีวิต

     3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 1.59 31,000 0.05 ส านักปลัด

     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 3.97 95,000 0.14 ส านักปลัด

     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 7.14 435,000 0.65 กองสวัสดิการสังคม

     3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 0.79 15,000 0.02 ส านักปลัด

     3.5 แผนงานงบกลาง 3 2.38 25,179,600 37.42 กองสวัสดิการสังคม

รวม 20 15.87 25,755,600        38.27

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 -5-

แบบ ผด.01



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. 2564
แบบ ผด.01

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    ๔.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 6.35 565,000 0.84 กองการศึกษา

รวม 8 6.35 565,000             0.84

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

    และส่ิงแวดล้อม

     ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.59 1,660,000          2.47 กองสาธารณสุข

     5.2 แผนงานการเกษตร 2 1.59 35,000               0.05 ส านักปลัด

รวม 4 3.17 1,695,000          2.52

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

     6.1 แผนงานการศึกษา 5 3.97 2,982,550          4.43 กองการศึกษา

           ครุภัณฑ์ 1 0.79 30,700               0.05

     6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.38 380,000             0.56 กองการศึกษา

รวม 9 7.14 3,393,250          5.04
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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. 2564
แบบ ผด.01

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

    และการเสริมสร้างสุขภาพ ประชาชน

     7.๑ แผนงานสาธารณสุข 5 3.97 510,000             0.76 กองสาธารณสุข

รวม 5 3.97 510,000             0.76

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

    และเทคโนโลยีสารเทศ

     8.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 28 22.22 15,279,600        22.71 ส านักปลัด+กองคลัง

     8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3.17 2,500,120          3.72 ส านักปลัด

     8.3 แผนงานการศึกษา 6 4.76 3,588,664          5.33 กองการศึกษา

     8.4 แผนงานสาธารณสุข 6 4.76 2,045,280          3.04 กองสาธารณสุข

     8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 4.76 2,529,380          3.76 กองสวัสดิการสังคม

     8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 6 4.76 3,069,040          4.56 กองช่าง

     8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.79 20,000               0.03 ส านักปลัด

     8.8 แผนงานการเกษตร 1 0.79 20,000               0.03 ส านักปลัด

     8.9 แผนงานงบกลาง 8 6.35 1,862,766          2.77 กองคลัง

รวม 66 52.38 30,914,850        45.94

รวมท้ังหมด 126 100 67,295,700        100
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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. 2564
แบบ ผด.01

 งบใน 64,500,000        

 งบนอก 2,765,000          

 ครุภัณฑ์ งบนอก 30,700               

 รวมงบนอก 2,795,700          

 รวมงบนอก+ใน 67,295,700        




