
1.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดท าแผน การจัด
ประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอาหารว่าง

18,000            ศพด.อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่เจดีย์ใหม่

ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอาหารว่าง

18,000            ศพด.อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

3 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอาหารว่าง

5,000              ศพด.อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรักการอ่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอาหารว่าง

10,000            ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตส่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย

ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอาหารว่าง

18,000            ศพด.อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ฯลฯ

981,710          โรงเรียน และ ศพด. กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

7 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้กับ
 ศพด.และโรงเรียน

1,600,000       โรงเรียน และ ศพด. กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

8 อุดหนุนโรงเรียนโป่งน  าร้อนวิทยา 
ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            โรงเรียนโป่งน  าร้อนวิทยา กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วย
ชมภู ตามโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            โรงเรียนบ้านปางอ่าย
ห้วยชมภู

กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตาม
โครงการสถานศึกษาเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถี
เกษตรกรรม

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ตาม
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์น  ายา
เอนกประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนลาว 
ตามโครงการเกษตรผสมผสาน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            โรงเรียนบ้านขุนลาว กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่งตาม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            โรงเรียนบ้านโฮ่ง กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 (กิจกรรมเลี ยงไก่พันธ์ุเนื อ)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่ง ตาม
โครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

392,000          โรงเรียนบ้านโฮ่ง กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วย
ชมภู ตามโครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน

392,000          อาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กนักเรียน

กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อน
วิทยา ตามโครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน

468,000          อาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กนักเรียน

กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนลาว 
ตามโครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน

120,000          อาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กนักเรียน

กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ตามโครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน

496,000          อาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กนักเรียน

กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
ตามโครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน

460,000          อาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กนักเรียน

กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ตาม
โครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน

220,000          อาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กนักเรียน

กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
เจดีย์ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2564

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

18,000            ศพด.อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

23 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองน้อย

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศพด .
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

32,000            ศพด.โรงเรียนบ้านเมือง
น้อย

กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
24 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง,
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

15,000            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโฮ่ง หมู่ท่ี 1 ตามโครงการ
ด าเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านโฮ่ง หมู่ท่ี 1 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

26 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 1 
ตามโครงการกลุ่มท ากล้วยฉาบ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านโฮ่ง หมู่ท่ี 1 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านโฮ่ง หมู่ท่ี 1 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

28 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 2 
ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการท าลูกประคบสมุนไพร

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านร้อง หมู่ท่ี 2 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่
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ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

29 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 3 
ตามโครงการท าแคบหมู

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านแม่เจดีย์ หมู่ท่ี 3 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

30 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 4 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี ยงไก่

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 4 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

31 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 5 
ตามโครงการท ากล้วยฉาบ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านจ าบอน หมู่ท่ี 5 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

32 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 7 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการ
แปรรูปกาแฟ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านขุนลาว หมู่ท่ี 7 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

33 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 8 
ตามโครงการปลูกถ่ัวแขกระบบ 
GAP

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านเมืองน้อย หมู่ท่ี 8 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

34 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 9 
ตามโครงการจัดท ากล้วยฉาบ
หลากรส

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านบวกขอน หมู่ท่ี 9 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

35 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 10
 ตามโครงการกลุ่มท าน  ายาล้างจาน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 10 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

36 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 11
 ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการท ากล้วยฉาบ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านห้วยชมภู หมู่ท่ี 11 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

37 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 12
 ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการท าชาหมัก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านห้วยคุณพระ หมู่ท่ี 
12

ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่
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38 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 13
 ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการผลิตภัณฑ์จักสานด้วยไม้
ไผ่

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านโป่งผาลาด หมุ่ท่ี 13 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

39 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 14
 ตามโครงการท าขนมดอกจอก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านโป่งป่าตอง หมู่ท่ี 14 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านร้อง หมู่ท่ี 2 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านแม่เจดีย์ หมู่ท่ี 3 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 4 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

43 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านจ าบอน หมู่ท่ี 5 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

44 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านโป่งน  าร้อน หมุ่ท่ี 6 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

45 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านขุนลาว หมู่ท่ี 7 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

46 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านเมืองน้อย หมู่ท่ี 8 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่
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47 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านบวกขอน หมู่ท่ี 9 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

48 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 10 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

49 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านห้วยชมภู หมู่ท่ี 11 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

50 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านห้วยคุณพระ หมู่ท่ี 
12

ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

51 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านโป่งผาลาด หมุ่ท่ี 13 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

52 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            บ้านโป่งป่าตอง หมู่ท่ี 14 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

53 โครงการส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง

ค่าของรดน  าด าหัว , ค่าอาหารว่าง 60,000            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

54 โครงการส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

ค่าจัดซื อเทียนพรรษา 30,000            ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

55 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอาหารว่าง

5,000              ศพด.อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

56 โครงการส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีปีใหม่มูเซอ

ค่าอาหาร 15,000            หมู่ท่ี 8,10,13 กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

            แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

           แผนงานสาธารณสุข
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57 โครงการผ่าตัดท าหมัน เพ่ือลด
จ านวนสุนัขและแมว

ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่าง,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ท าหมัน

55,250            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

58 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าส ารวจสุนัขและแมว,ค่าบันทึก
ข้อมูลสุนัขและแมว,ค่าวัคซีนและ
อุปกรณ์ฉีดวัคซีน

144,840          อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

59 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านร้อง หมู่ท่ี 2 ตามโครงการ
ด าเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านร้อง หมู่ท่ี 2 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

60 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านแม่เจดีย์ หมู่ท่ี 3 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านแม่เจดีย์ หมู่ท่ี 3 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

61 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 4 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 4 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

62 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านจ าบอน หมู่ท่ี 5 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านจ าบอน หมู่ท่ี 5 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

63 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโป่งน  าร้อน หมู่ท่ี 6 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านโป่งน  าร้อน หมู่ท่ี 6 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่
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64 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านขุนลาว หมู่ท่ี 7 ตามโครงการ
ด าเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านขุนลาว หมู่ท่ี 7 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

65 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านเมืองน้อย หมู่ท่ี 8 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านเมืองน้อย หมู่ท่ี 8 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

66 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านบวกขอน หมู่ท่ี 9 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านบวกขอน หมู่ท่ี 9 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

67 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 10 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 10 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

68 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านห้วยชมภู หมู่ท่ี 11 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านห้วยชมภู หมู่ท่ี 11 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

69 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านห้วยคุณพระ หมู่ท่ี 12 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านห้วยคุณพระ หมู่ท่ี 
12

ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่
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70 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่ท่ี 13 
ตามโครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่
ท่ี 13

ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

71 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโป่งป่าตอง หมู่ท่ี 14 ตาม
โครงการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

20,000            บ้านโป่งป่าตอง หมู่ท่ี 14 ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

72 โครงการจัดซื อผ้าห่มกันหนาว ค่าจัดซื อผ้าห่มกันหนาว 100,000          ป่าแม่โถ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

73 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เวียงป่าเป้า ตามโครงการ 113 ปี
 ของดีเวียงป่าเป้า

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน เพ่ือ
ด าเนินโครงการ113 ปี ของดีเวียง
ป่าเป้า

30,000            อ าเภอเวียงป่าเป้า ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

74 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ

14,665,200     อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

75 เบี ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพให้แก่
ผู้พิการ

4,243,200       อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

76 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์

449,300          อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

           แผนงานงบกลาง

           แผนงานสังคมสงเคราะห์

            แผนงานรักษาความสงบภายใน

           แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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80 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี 2564

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

15,000            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

81 ค่าจัดซื อไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมติดตั ง จ านวน 4
 ชุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 4 ชุด

80,000            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

แผนงานการเกษตร
82 โครงการจัดท าแนวกันไฟ ค่าอาหารกลางวัน 70,000            หมู่ท่ี 1-14 ส านักงานปลัดอบต.

แม่เจดีย์ใหม่

83 โครงการบวชป่าแม่โถ ค่าอาหาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000            ป่าแม่โถ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

84 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอาหารว่าง,ค่าส ารวจพันธุกรรมพืช

50,000            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ กองการศึกษา
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

85 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก
หมู่ท่ี 10

หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยม่วง 
(หย่อมบ้านแม่ขะต๋าน) ผิวจราจร
กว้าง
 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือรวมมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร

300,000          บ้านห่วยม่วง
หมู่ท่ี 10 (หย่อมบ้าน
แม่ขะต๋าน)

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            แผนงานเคหะและชุมชน

           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.
พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12

หมู่ท่ี 12 บ้านห้วยคุณพระ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 540.00 
ตารางเมตร

362,000          หมู่ท่ี 12 
บ้านห้วยคุณพระ

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13

หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งผาลาด ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 
เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 525.00 ตารางเมตร

365,000          หมู่ท่ี 13 
บ้านโป่งผาลาด

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7

หมู่ท่ี 7 บ้านขุนลาว โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 142.00 
เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อย
กว่า
426.00 ตารางเมตร

386,000          หมู่ท่ี 7
บ้านขุนลาว

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่
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89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8

หมู่ท่ี 8 บ้านเมืองน้อย โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือรวมมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
450.00 ตารางเมตร

300,000          หมู่ท่ี 8
บ้านเมืองน้อย

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

90 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12

หมู่ท่ี 12 บ้านห้วยคุณพระ 
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขนาดสูง 2.20 เมตร ยาว 23.00 
เมตร หนา 0.25 เมตร

290,000          หมู่ท่ี 12
บ้านห้วยคุณพระ

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

91 โครงการปรับปรุงรางระบายน  า
โดยการติดตั งฝาปิด คสล. 
หมู่ท่ี 4

หมู่ท่ี 4 บ้านปางอ่าย โครงการ
ปรับปรุง
รางระบายน  าโดยติดตั งฝาปิด คสล.
- ขนาดฝากว้าง 0.25 เมตร
ยาว 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาวทั งหมด 122.00 เมตร
- ขนาดฝากว้าง 0.25 เมตร
ยาว 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวทั งหมด 133.00 เมตร

318,800          หมู่ท่ี 4
บ้านปางอ่าย

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

92 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1

หมู่ท่ี 1 บ้านโฮ่ง โครงการเสริมผิว
ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- จุดท่ี 1 ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 2.57 
เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 138.78 
ตารางเมตร
- จุดท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 1.80 เมตร
ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื นท่ีไม่น้อกว่า 18 ตารางเมตร
- จุดท่ี 3 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 262.50 
ตารางเมตร

265,000          หมู่ท่ี 1
บ้านโฮ่ง

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 7

หมู่ท่ี 7 บ้านขุนลาว โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  าพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง
0.30 เมตร ยาว 74.00 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

217,000          หมู่ท่ี 7 
บ้านขุนลาว

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

94 โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจร
คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
หมู่ท่ี 5

หมู่ท่ี 5 บ้านจ าบอน โครงการงาน
ซ่อม
แซมผิวจราจร คสล. โดยการเสริม
ลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
- ผิวจราจรกว้าง 2.95 เมตร 
ยาว 63.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
- ผิวจราจรกว้าง 3.45 เมตร
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
- ผิวจราจร 3.95 เมตร
ยาว 145.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 862.10 
ตารางเมตร

344,800          หมู่ท่ี 5
บ้านจ าบอน

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

95 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9

หมู่ท่ี 9 บ้านบวกขอน โครงการปรับ
ปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

103,600          หมู่ท่ี 9
บ้านบวกขอน

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

96 โครงการปรับปรุงห้องน  า
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
ใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร

428,000          อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

97 โครงการก่อสร้างคลองส่งน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2

หมู่ท่ี 2 บ้านร้อง โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 
37.00 เมตร ลึก 1.35 เมตร หนา
 0.15 เมตร

320,000          บ้านร้อง หมู่ท่ี 2 กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11

หมู่ท่ี 11 บ้านห้วยชมภู ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 471.00 ตารางเมตร

300,000          หมู่ท่ี 11 
บ้านห้วยชมภู

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9

หมู่ท่ี 9 บ้านบวกขอน โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือรวมมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
452.00 ตารางเมตร

300,000          หมู่ท่ี 9 
บ้านบวกขอน

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

100 โครงการก่อสร้างถังเก็บน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6

หมู่ท่ี 6 บ้านโป่งน  าร้อน โครงการ
ก่อสร้างถังเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บรรจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 
ถัง

288,700          หมู่ท่ี 6
บ้านโป่งน  าร้อน

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

101 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 3 บ้านแม่เจดีย์

หมู่ท่ี 3 บ้านแม่เจดีย์ โครงการ
ก่อสร้าง
รางระบายน  าพร้อมฝาปิด ขนนาด
กว้าง0.30 เมตร ยาว 113.00 
เมตร
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

313,000          หมู่ท่ี 3 
บ้านแม่เจดีย์

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่
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ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

102 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
พร้อมฝาปิดราง คสล. หมู่ท่ี 14

หมู่ท่ี 14 บ้านโป่งป่าตอง โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิดราง
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 
0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 108.00 เมตร

300,000          หมู่ท่ี 14
บ้านโป่งป่าตอง

กองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
103 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายานพาหนะ,
 ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร 
ฯลฯ

300,000          อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

104 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร,อาหารว่าง,  
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

30,000            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

105 พัดลมไอเย็น จ านวน 4 เคร่ือง เพ่ือจัดซื อพัดลมไอเย็น จ านวน 4 
เคร่ือง

104,000          อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

106 เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด เพ่ือจัดซื อเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 
1 ชุด

27,300            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

107 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโป่งตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานท่ีกลางเพ่ือ
เป็นศูนย์ปฏิบัติร่วมรับการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจ าเป็น
ในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

30,000            อบต.บ้านโป่ง ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารงาน
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ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

108 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง,
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

20,000            อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักงานปลัดอบต.
แม่เจดีย์ใหม่

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน






































