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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และ เป็นธรรม
ในการให้บริการ

คำนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้
โดยมีขั้น ตอนดาเนิ น การ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 “ข้อ 2๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิน่ ”
ดังนั้น เพื่อให้ เป็ น ไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองผึ้ง จึง ได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองผึ้งและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โดยเทศบำลตำบลหนองผึ้ง

ส่วนที่ 1
ส่ว

บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด
ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา สามปีและแผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณนั้ น ท าให้ ท ราบถึ ง กิ จ กรรมการพั ฒ นาในพื้ น ที่
ดาเนินการ
ดังนั้น แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง จึงเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ ทาให้
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมี
การประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้ชัดเจน

ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้ อ 26 ) ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดาเนินงาน
จริงในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง
และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอ หรือกิ่งอาเภอ แบบบูรณาการ

1

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนดาเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาของท้องถิ่ นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น าร่ า งแผนด าเนิ น งานเสนอผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ประกาศใช้ การประกาศแผนดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง แผนดาเนินงานการพัฒนา(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตาบล) ประจาปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

2

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้
2. การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองผึ้งเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
5. ทราบถึงผลการดาเนินในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องการดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการด าเนิ น งานเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม
การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ ง ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
การดาเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินงานจริง
4. เป็ น การรวบรวมข้อมู ล จากทุ กหน่ว ยงานที่ จะเข้า มาดาเนินการในพื้น ที่องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

4

28

18.3

6,741,000.00

24.26

รวม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมัง่ คั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการเกษตร

28

18.3

6,741,000.00

24.26

15
5

9.80
3.27

1,360,000.00
280,000.00

4.9
1.01

รวม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20

13.07

1,640,000.00

5.91

13
23

8.50
15.03

3,599,080.60
1,800,000.00

12.95
6.48

36

23.53

5,399,080.60

19.43

รวม

กองช่าง

กองสวัสดิการ
สานักปลัด

กองการศึกษา
กองการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และพลังงานสะอาด
4.1 แผนงานสาธารณสุข

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

5

5

3.27

9,194,000.00

33.09

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมัน่ คง ปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน
5.1 แผนงานสาธารณสุข

5

3.27

9,194,000.00

33.09

8

5.23

880,000.00

3.17

รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ
6.3 แผนงานบริหารงานคลัง
6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.5 แผนงานการศึกษา
6.6 แผนงานสาธารณสุข
6.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8

5.23

880,000.00

3.17

18
2
7
14
3
8
1
3

11.76
1.31
4.58
9.15
1.96
5.23
0.65
1.96

622,400.00
120,000.00
431,400.00
2,552,400.00
44,700.00
101,600.00
18,000.00
38,100.00

2.24
0.43
1.55
9.19
0.16
0.37
0.06
0.14

56
153

36.6
100

3,928,600.00
27,782,680.60

14.14
100

รวม
รวมทั้งสิน้

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการฯ
กองช่าง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรและ
40,000.00
ต.หนองผึ้ง
กองการศึกษา
การพัฒนาการของนักเรียนศูนย์
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
หนองผึ้ง ในด้านต่าง ๆ
2 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์ เพื่อจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
หนองผึ้ง ในด้านต่าง ๆ
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3 โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เพื่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
หนองผึ้ง
4 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1,2

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง ทั้ง 2 แห่ง

5 โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อ
การเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัย

เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้แก่บคุ ลากรครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และการใช้สื่อ
เพื่อนามาใช้ในการสอนให้แก่นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

5,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

25,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

637,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

25,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้แก่บคุ ลากรครูศูนย์
25,000.00
ศูนย์พฒ
ั นา
กองการศึกษา
จัดทาแผนการศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวน
เด็กเล็กเทศบาล
การและขัน้ ตอนการจัดทาแผนการศึกษาฯ
ต.หนองผึ้ง
ได้อย่างถูกต้อง
7 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
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เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้แก่บคุ ลากรผู้ปกครอง
ของบุคลากรและนักเรียนและผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล หนองผึ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและ
หนองผึ้ง
ทากิจกรรมร่วมกัน

40,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

8 โครงการอาหารเสริม (นม)
นักเรียนโรงเรียนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชนาการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง ทั้ง 2 แห่ง

249,109.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

9 โครงการอาหารเสริม (นม) โรง
เรียนวัดกองทรายและ โรงเรียน
วัดพระนอนหนองผึ้ง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนแก่โรงเรียนทั้งสองแห่งของ
ตาบลหนองผึ้ง

800,971.60

รร.วัดกองทราย
รร.วัดพระนอน
หนองผึ้ง

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดพระนอนหนองผึ้ง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนทั้งสองแห่งของตาบล
หนองผึ้ง

1,056,000.00

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระนอน
แบบบรูณาการให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
หนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง

30,000.00

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
616,000.00 โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย นักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย
กองทราย
13 โครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างประสบการณ์และ
และพัฒนาทักษะฃีวิต
พัฒนาทักษะชิวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียน
วัดกองทราย

50,000.00

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแก่เด็กใน
50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง กองการศึกษา
ตาบลหนองผึ้งและพื้นที่ใกล้เคียง
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด
ประชาคมต้านยาเสพติดอาเภอสารภี (สารภีเกมส์) ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2560
(สารภีเกมส์) ครัง้ ที่ 18
ประจาปี 2560

25

250,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

80,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กฯ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกายให้
แก่นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาคมต้านยาเสพติด
(หนองผึ้งเกมส์) ครัง้ ที่ 17
ประจาปี 2560

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด
(หนองผึ้งเกมส์) ครัง้ ที่ 17 ประจาปี 2560

200,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

5 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์
เยาวชนและกีฬาตาบลหนองผึ้ง

เพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนและกีฬา
ตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

6 โครงการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน
สาหรับเด็กและเยาวชนตาบล
สาหรับเด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง
หนองผึ้ง

30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการส่งเสริมฝึกทักษะทาง
เพื่อส่งเสริมฝึกทักษะด้านการกีฬาประเภท
40,000.00 ตาบลหนองผึ้ง กองการศึกษา
ด้านกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ต่างๆ
แข่งขันประเภทต่างๆ
8 โครงการจัดงานจานาถวายเทียน
พรรษา
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เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เด็ก และประชาชน
ตาบลหนองผึ้งร่วมกันถวายเทียนพรรษา
เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา

60,000.00 วัดตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

9 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าเจดีย์ เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
วัดในตาบลหนองผึ้ง
สรงน้าพระธาตุวัดในตาบลหนองผึ้ง 8 วัด

120,000.00 วัดตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

10 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ปีใหม่เมือง ประจาปี 2560

เพือ่ จัดกิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
ประจาปี 2560

80,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

11 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ยี่เป็ง ประจาปี 2559

เพื่อจัดกิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง
ประจาปี 2559

80,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

12 โครงการทาบุญตักบาตร ในวัน
ขึน้ ปีใหม่ ตาบลหนองผึ้ง ประจาปี
2560

เพื่อจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร ในวัน
ขึน้ ปีใหม่ ตาบลหนองผึ้ง ประจาปี 2560

10,000.00 สภาวัฒนธรรม
ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

205,000.00 วัดตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

13 โครงการฟังเทศน์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรม
ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา
เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนด้านกิจกรรมในวันสาคัญ
50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง กองการศึกษา
วันสาคัญทางพระพทธศาสนา
ทางพระพุทธศาสนา
15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม
แก่เด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง จริยธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง
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16 โครงการสืบสานด้านการศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมตาบลหนองผึ้ง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้านการศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมของตาบลหนองผึ้งให้คงอยู่ตลอดไป

17 โครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญาการทา
อาหารล้านนา
18 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง

100,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

เพื่อเป็นจัดประกวดการทาอาหารล้านนา

30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

เพื่อจัดประกวดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา

30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

25,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

300,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

19 โครงการอบรมความรูด้ ้านภาษาต่าง เพื่อจัดกิจกรรมอบรมความรูด้ ้านภาษาต่าง
ประเทศสาหรับก้าวสู่อาเซียน
ประเทศสาหรับก้าวสู่อาเซียน
20 โครงการแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับ
ท้องถิน่

30,000.00

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่สาคัญต่างๆ ในตาบลหนองผึ้ง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
5,000.00 อาเภอสารภี
กองการศึกษา
โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณี ประจาปี 2560
ปี๋ใหม่เมือง ประจาปี 2560
22 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี เพื่อสนับสนุนจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ
โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ ของอาเภอสารภี ประจาปี 2560
ของอาเภอสารภี ประจาปี 2560
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23 อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัด
เพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
เชียงใหม่ โครงการจัดงานมหกรรม ครัง้ ที่ 41 ประจาปี 2560
ไม้ดอกไม้ประดับ ครัง้ ที่ 41 ประจาปี
2560

35,000.00

อาเภอสารภี

5,000.00 จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรและ
40,000.00
ต.หนองผึ้ง
กองการศึกษา
การพัฒนาการของนักเรียนศูนย์
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
หนองผึ้ง ในด้านต่าง ๆ
2 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์ เพื่อจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
หนองผึ้ง ในด้านต่าง ๆ
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3 โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เพื่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
หนองผึ้ง
4 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1,2

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง ทั้ง 2 แห่ง

5 โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อ
การเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัย

เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้แก่บคุ ลากรครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และการใช้สื่อ
เพื่อนามาใช้ในการสอนให้แก่นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

5,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

25,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

637,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

25,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้แก่บคุ ลากรครูศูนย์
25,000.00
ศูนย์พฒ
ั นา
กองการศึกษา
จัดทาแผนการศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวน
เด็กเล็กเทศบาล
การและขัน้ ตอนการจัดทาแผนการศึกษาฯ
ต.หนองผึ้ง
ได้อย่างถูกต้อง
7 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
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เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้แก่บคุ ลากรผู้ปกครอง
ของบุคลากรและนักเรียนและผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล หนองผึ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและ
หนองผึ้ง
ทากิจกรรมร่วมกัน

40,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

8 โครงการอาหารเสริม (นม)
นักเรียนโรงเรียนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชนาการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง ทั้ง 2 แห่ง

249,109.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

9 โครงการอาหารเสริม (นม) โรง
เรียนวัดกองทรายและ โรงเรียน
วัดพระนอนหนองผึ้ง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนแก่โรงเรียนทั้งสองแห่งของ
ตาบลหนองผึ้ง

800,971.60

รร.วัดกองทราย
รร.วัดพระนอน
หนองผึ้ง

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดพระนอนหนองผึ้ง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนทั้งสองแห่งของตาบล
หนองผึ้ง

1,056,000.00

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระนอน
แบบบรูณาการให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
หนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง

30,000.00

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
616,000.00 โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย นักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย
กองทราย
13 โครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างประสบการณ์และ
และพัฒนาทักษะฃีวิต
พัฒนาทักษะชิวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียน
วัดกองทราย

50,000.00

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแก่เด็กใน
50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง กองการศึกษา
ตาบลหนองผึ้งและพื้นที่ใกล้เคียง
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด
ประชาคมต้านยาเสพติดอาเภอสารภี (สารภีเกมส์) ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2560
(สารภีเกมส์) ครัง้ ที่ 18
ประจาปี 2560

25

250,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

80,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กฯ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกายให้
แก่นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาคมต้านยาเสพติด
(หนองผึ้งเกมส์) ครัง้ ที่ 17
ประจาปี 2560

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด
(หนองผึ้งเกมส์) ครัง้ ที่ 17 ประจาปี 2560

200,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

5 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์
เยาวชนและกีฬาตาบลหนองผึ้ง

เพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนและกีฬา
ตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

6 โครงการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน
สาหรับเด็กและเยาวชนตาบล
สาหรับเด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง
หนองผึ้ง

30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการส่งเสริมฝึกทักษะทาง
เพื่อส่งเสริมฝึกทักษะด้านการกีฬาประเภท
40,000.00 ตาบลหนองผึ้ง กองการศึกษา
ด้านกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ต่างๆ
แข่งขันประเภทต่างๆ
8 โครงการจัดงานจานาถวายเทียน
พรรษา
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เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เด็ก และประชาชน
ตาบลหนองผึ้งร่วมกันถวายเทียนพรรษา
เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา

60,000.00 วัดตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

9 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าเจดีย์ เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
วัดในตาบลหนองผึ้ง
สรงน้าพระธาตุวัดในตาบลหนองผึ้ง 8 วัด

120,000.00 วัดตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

10 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ปีใหม่เมือง ประจาปี 2560

เพือ่ จัดกิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
ประจาปี 2560

80,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

11 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ยี่เป็ง ประจาปี 2559

เพื่อจัดกิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง
ประจาปี 2559

80,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

12 โครงการทาบุญตักบาตร ในวัน
ขึน้ ปีใหม่ ตาบลหนองผึ้ง ประจาปี
2560

เพื่อจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร ในวัน
ขึน้ ปีใหม่ ตาบลหนองผึ้ง ประจาปี 2560

10,000.00 สภาวัฒนธรรม
ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

205,000.00 วัดตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

13 โครงการฟังเทศน์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรม
ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา
เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนด้านกิจกรรมในวันสาคัญ
50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง กองการศึกษา
วันสาคัญทางพระพทธศาสนา
ทางพระพุทธศาสนา
15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม
แก่เด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง จริยธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง
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16 โครงการสืบสานด้านการศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมตาบลหนองผึ้ง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้านการศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมของตาบลหนองผึ้งให้คงอยู่ตลอดไป

17 โครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญาการทา
อาหารล้านนา
18 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง

100,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

เพื่อเป็นจัดประกวดการทาอาหารล้านนา

30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

เพื่อจัดประกวดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา

30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

25,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

300,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กองการศึกษา

19 โครงการอบรมความรูด้ ้านภาษาต่าง เพื่อจัดกิจกรรมอบรมความรูด้ ้านภาษาต่าง
ประเทศสาหรับก้าวสู่อาเซียน
ประเทศสาหรับก้าวสู่อาเซียน
20 โครงการแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับ
ท้องถิน่

30,000.00

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่สาคัญต่างๆ ในตาบลหนองผึ้ง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาการศึกษา
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
5,000.00 อาเภอสารภี
กองการศึกษา
โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณี ประจาปี 2560
ปี๋ใหม่เมือง ประจาปี 2560
22 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี เพื่อสนับสนุนจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ
โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ ของอาเภอสารภี ประจาปี 2560
ของอาเภอสารภี ประจาปี 2560
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23 อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัด
เพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
เชียงใหม่ โครงการจัดงานมหกรรม ครัง้ ที่ 41 ประจาปี 2560
ไม้ดอกไม้ประดับ ครัง้ ที่ 41 ประจาปี
2560

35,000.00

อาเภอสารภี

5,000.00 จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการท้องถิ่นสัญจร
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นสัญจร
20,000.00
เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง
200,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง

100,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

4 โครงการเพิม่ ศักยภาพบุคลากร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
หนองผึ้ง

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

5 โครงการวันท้องถิ่นไทย

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

6 โครงการวันเทศบาล

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด
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2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาท เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการถวายความจงรักภักดี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ ต่อพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชนีและพระบรมวงศานุ พระบรมราชนีและพระบรมวงศานุวงศ์
วงศ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีมของ
เจ้าหน้าที่และพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30,000.00
เทศบาล
สานักปลัด
ให้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน ให้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง
เทศบาล
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8 โครงการสารวจบุคคลในบ้านหมู่ที่ เพือ่ ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการสารวจ
1-8 ตาบลหนองผึ้ง
บุคคลในบ้านหมู่ที่ 1-8 ตาบลหนองผึ้ง

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

9 อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ขอ้ มูล อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอาเภอ ปกครองท้องถิ่นระดับอาเภอ (ทต.หนองแฝก)

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

10 อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีอาเภอ อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอสารภี
สารภี
คามโครงการจัดงานรัฐพิธีอาเภอสารภี

6,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

11 อุดหนุนสภากาชาดอาเภอสารภี อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอสารภี
ตามโครงการกาชาดรวมน้าใจสู่พนี่ ้องยากไร้
ประจาปี 2560

6,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

18,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

12 จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา

จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น จานวน 1 เครือ่ ง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
13 จัดซื้อเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ ชนิด จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
9,900.00 เทศบาล
สานักปลัด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน
เข้าออกงาน จานวน 1 เครื่อง
ตาบลหนองผึ้ง
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14 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 8 ตู้

23,200.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

15 จัดซื้อโต๊ะทางานสานักงานพร้อม จัดซื้อโต๊ะทางานสานักงานพร้อมเก้าอี้ทางาน
เก้าอี้ทางาน
ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ตัว และเก้าอีพ๊ นักพิงสูง
จานวน 5 ตัว

25,400.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

16 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด

9,900.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

17 จัดซื้อโทรศัพท์สานักงาน

จัดซื้อโทรศัพท์สานักงาน จานวน 2 เครื่อง

4,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

18 จัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม

จัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม จานวน 1 เครื่อง

60,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานสถิติและวิชาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทา
90,000.00 เทศบาล
สานักปลัด
แผนชุมชน และติดตามประเมินผล แผนสามปี แผนชุมชน และติดตาม
ตาบลหนองผึ้ง
แผนพัฒนาตาบลหนองผึ้ง
ประเมินผล แผนพัฒนาตาบลหนองผึ้ง
2 โครงการพัฒนาการจัดสรร

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนาการจัดสรร
งบประมาณเทศบาลตาบลหนองผึง้ งบประมาณเทศบาลตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานบริหารงานคลัง
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและ เพือ่ ปรับปรุงระบบงานแผนทีภ่ าษีและ
300,000.00 เทศบาล
กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง
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2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดเก็บรายได้
เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

40,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

3 โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ เพื่อจัดอมรบอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การ งานด้านการเงิน การคลัง การเบิกจ่าย ของ
คลัง การเบิกจ่ายเงิน ของเทศบาล เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
ตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

4 จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา

จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น จานวน 1 เครือ่ ง

18,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นระบบ 2 ภาษา
ชนิดไม่มีหน่วยความจา เนื้อทีก่ ารพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 11 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

22,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

6 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 2 ตู้

13,500.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

7,900.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา
LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อความปรอง เพือ่ จัดกิจกรรมเพือ่ ความปรองดองสมานฉันท์
ดองสมานฉันท์ในพืน้ ที่
ในพืน้ ที่
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

พื้นที่

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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50,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

2 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ABC
บาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

3 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ชาติ
ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
อุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง

80,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

5 โครงการซักซ้อมแผนดับเพลิงภาย เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อม
ในและนอกอาคาร
แผนดับเพลงภายในและนอกอาคาร

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
งานประมวลผล แบบที่ 1
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

22,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/
กิจกรรม

พื้นที่

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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7 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 1 ตู้

2,900.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

8 จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง

6,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

7,600.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

10 จัดซื้อรถบรรทุกน้า

จัดซื้อรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 2,000,000.00 เทศบาล
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อกว่า 4 สูบ 4
ตาบลหนองผึ้ง
จังหวะ มีกาลังสูงสูดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
จานวน 1 คัน

สานักปลัด

11 จัดซื้อเครื่องสูบน้า

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบท่อสูบน้าพญานาค
ขนาด 8 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง และแบบหอย
โข่ง สูบน้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที จานวน 1
เครื่อง

130,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

12 จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

จัดซือ้ เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ขนึ้ ไป

63,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง จานวน 1 ตู้

9 จัดซื้อโต๊ะทางานสานักงานพร้อม จัดซื้อโต๊ะทางานสานักงานพร้อมเก้าอี้ทางาน
เก้าอี้ทางาน
ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ตัว และเก้าอีพ๊ นักพิงสูง
จานวน 1 ตัว

จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/
กิจกรรม
13 จัดซื้อเตียงนอนพร้อมทีน่ อน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดซื้อเตียงนอนพร้อมทีน่ อน ขนาด 3.5 ฟุต
พร้อมทีน่ อน ขนาด 6 นิ้ว จานวน 3 ชุด

14 จัดซื้อเลื่อยยนต์

จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว
ขนาด 5.3 แรงม้า จานวน 3 เครื่อง

ที่

พื้นที่
15,900.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

105,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
สานักปลัด

39

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว และ
6,300.00 เทศบาล
กองช่าง
เก้าอี้พนักพิงสูง จานวน 1 ตัว
ตาบลหนองผึ้ง
2 จัดซื้อโต๊ะทางานสานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทางานสานักงาน ชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

8,400.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองช่าง

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองช่าง

จานวน 2 ตัว
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3 จัดซื้อเบาะยิมนาสติก

จัดซือ้ เบาะยิมนาสติก ขนาด 1 x 2 ม. หนา 2.5

นิ้ว จานวน 10 ชุด

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
8,700.00 เทศบาล กองสาธารณสุข
จานวน 3 ตู้
ตาบลหนองผึ้ง
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2 จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง

จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง จานวน 1 ตู้

5,500.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

3 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้

9,000.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

4 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต

จัดซื้อเครือ่ งวัดความดันโลหิต จานวน 1 เครือ่ ง

7,900.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

5 จัดซื้อสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

จัดซื้อสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จานวน 1 อัน

10,000.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

6 จัดซื้อเตียงนอนพร้อมทีน่ อน

จัดซื้อเตียงนอนพร้อมทีน่ อน ขนาด 3.5 ฟุต
พร้อมทีน่ อน ขนาด 6 นิ้ว จานวน 5 ชุด

26,500.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
LED สี
จานวน 1 เครื่อง

12,000.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
งานประมวลผล แบบที่ 1
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

22,000.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 4 ตู้
18,000.00 เทศบาล กองสวัสดิการฯ
ตาบลหนองผึ้ง
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทัง้ จัดซือ้ วัสดุ หรือครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
# แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเตียงนอนพร้อมทีน่ อน ขนาด 3.5 ฟุต
15,900.00 เทศบาล
กองช่าง
พร้อมทีน่ อนขนาด 6 นิ้ว จานวน 3 ชุด
ตาบลหนองผึ้ง
2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา
LED ขาวดา
จานวน 2 เครื่อง
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3 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV
800 AV
จานวน 2 เครื่อง

15,800.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองช่าง

6,400.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองช่าง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ ความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันปัญหายาเสพติด
# แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการค่ายพัฒนาเด็กและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนา
100,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ
เยาวชนตาบลหนองผึ้ง
เด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
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2 โครงการค่ายสองวัย หัวใจผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าสองวัย
หัวใจผูกพัน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

80,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

3 โครงการจัดทาแผนชุมชน
ตาบลหนองผึ้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผน
ชุมชนตาบลหนองผึ้ง โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

50,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

4 โครงการ "ปั่นรถถีบม่วนใจ๋
สานสายใยครอบครัว"
ตาบลหนองผึ้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
"ปั่นรถถีบม่วนใจ๋ สานสายใยครอบครัว"
ต.หนองผึ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์
ความอบอุน่ ในครอบครัว และช่วยลดปัญหา
ทางด้านสังคม

100,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ ความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันปัญหายาเสพติด
# แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมการแต่งหน้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
50,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ
การแต่งหน้า โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
การทาเครือ่ งประดับจากลูกปัดและหิน โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

20,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

7 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
อาหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
การแปรรูปอาหาร โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

20,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

8 โครงการฝึกอบรมการการทา
เดย์โคพาจ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
การทาเดย์โคพาจ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

30,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ
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6 โครงการฝึกอบรมการทาเครือ่ ง
ประดับจากลูกปัดและหิน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ ความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันปัญหายาเสพติด
# แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการเยาวชนลดภาวะโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชน
20,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ
ร้อน
ลดภาวะโลกร้อน โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชน
อาสาพัฒนาท้องถิน่ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

20,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

11 โครงการโรงเรียนหนองผึ้งอายุ
วัฒน์วิทยา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียน
หนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

550,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

12 โครงการส่งเสริมการออกกาลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ
กายและนันทนาการในผู้สูงอายุ ออกกาลังกายและนันทนาการในผู้สูงอายุ โดยจ่าย
เป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

100,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ
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10 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ท้องถิน่

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ ความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันปัญหายาเสพติด
# แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการส่งเสริมความเสมอภาค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความ
20,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ
ระหว่างหญิงชาย
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
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14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา
กลุม่ สตรีแม่บ้านพร้อมศึกษาดูงาน ศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บา้ นพร้อมศึกษาดูงาน โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากรค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

150,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

15 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา
คณะทางานสภาเด็กและเยาวชน ศักยภาพของคณะทางานสภาเด็กและเยาวชนฯ โดย
พร้อมศึกษาดูงาน
จ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากรค่ารับรอง
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

50,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ ความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันปัญหายาเสพติด
# แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ เพื่อทดลองและเรียนรูแ้ ปลงสาธิตใน
200,000.00 ต.หนองผึ้ง สานักปลัด
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ เพื่อ การดาเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
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2 โครงการอบรมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อส่งเสริมความรูด้ ้านการเกษตรสู่เกษตรกร
อย่างถูกวิธี

20,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

3 โครงการอบรมทาปุ๋ยหมัก

เพื่อส่งเสริมความรูด้ ้านการเกษตรสู่เกษตรกร
อย่างถูกวิธี

20,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

4 โครงการอบรมให้ความรูก้ ารเพาะ เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม และ
เห็ดตะกร้า
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

20,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

5 โครงการอบรมอาชีพเสริมการ
เพาะเลี้ยงกบ

20,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

เพื่อส่งเสริมความรูด้ ้านการเกษตรสู่
เกษตรกรอย่างถูกวิธี

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน และควบคุมระงับโรคติดต่อ
# แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันการ จัดซื้อทรายอาบน้้ายาเคมีและน้้ายาเคมี เพื่อ
120,000.00 ต้าบลหนองผึ้ง
กอง
แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในชุมชน ใช้ในกิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันก้าจัด
สาธารณสุข
ลูกน้้ายุงลายในพื้นที่ต้าบลหนองผึ้ง
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2 โครงการชุมชนสีขาว ลด ละ เลิก
สารเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมให้ชุมชน ลด ละ เลิก สารเสพติด

30,000.00 ต้าบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการตรวจคุณภาพมาตรฐานน้้า
ประปาในหมู่บา้ น

เก็บตัวอย่างน้้าประปาหมู่บา้ นในพื้นที่จ้านวน 4
แห่ง เพื่อส่งตรวจคุณภาพมาตรฐานน้้าประปา
ดื่มได้

30,000.00 ต้าบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท้างาน
ฉุกเฉิน เทศบาลต้าบลหนองผึ้ง (กูช้ ีพ ในหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต้าบล
กูภ้ ัย กูใ้ จในหนองผึ้ง )
หนองผึ้ง

150,000.00 ต้าบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ ้าบล
สุขภาวะเทศบาลต้าบลหนองผึ้ง

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการด้าเนิน
กิจกรรมของศูนย์เรียนรูต้ ้าบลสุขภาวะของ
ต้าบล จ้านวน 25 แหล่งให้มีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

400,000.00 ต้าบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการส่งเสริมการบริโภคพืชผัก
ปลอดสารเคมี(กาดในกอง)

จัดท้าเครือข่ายผู้ปลูกผักปลอดภัยและด้าเนินการ
กาดในกอง เพื่อส่งเสริมการบริโภคพืชผักปลอดสาร

50,000.00 ต้าบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน และควบคุมระงับโรคติดต่อ
# แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ 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 โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารและสะสม
50,000.00 ต้าบลหนองผึ้ง
กอง
แก่ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารและ อาหารในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
สาธารณสุข
สะสมอาหาร
ที่เกีย่ วข้องและการด้าเนินการของสถานประกอบ
การเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการหรือมาตรฐานที่
ก้าหนด
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8 โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน รับสมัครและจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครแพทย์
(อสช.) เทศบาลต้าบลหนองผึ้ง
ฉุกเฉินที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีการจัดตั้ง
ชมรมอาสาสมัครแพทย์ฉุกเฉินเพื่อมาช่วยงานใน
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต้าบล
หนองผึ้ง

50,000.00 ต้าบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทศั น์ กาจัดขยะมูลฝอย และสร้างจิตสานึกให้ตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
# แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/
กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ
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1 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอก เพื่อลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่
ควันและการเผาในที่โล่ง
โล่ง

100,000.00 ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการชุมชมรักษ์ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

500,000.00 ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการดูแลสุสานและฌาปนสถาน เพื่อจัดการและดูแลสุสานและฌาปนสถาน
ในเขตพื้นที่ตาบลหนองผึ้ง
ในเขตพื้นที่ตาบลหนองผึ้ง

144,000.00 ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการหมู่บา้ นต้นแบบในการ เพื่อจัดทาหมู่บา้ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน จานวน 1 หมู่บา้ นหรือ 1 ชุมชน เพื่อเป็น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะเป็นตัวอย่างแก่
หมู่บา้ นอืน่

50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

8,400,000.00 ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

5 จ้างเหมาจัดเก็บและกาจัดขยะ

มูลฝอย

เพื่อให้ชุมชนรักษ์ชุมชนของตนเอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาจัดเก็บและกาจัด
ขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

6

ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ 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 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด cctv เป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด cctv
300,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
สานักงานเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
สานักงานเทศบาลตาบลหนองผึ้ง (แห่งใหม่)
จานวน 24 ชุด
1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบ Network IP Camera 2 Mega Pixel พร้อม Housing
และอุปกรณ์
1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ โดม 2 Mega Pixel
พร้อมอุปกรณ์ยึดกล้อง
1.3 เสาเหล็กสาหรับยึดกล้องวงจรปิดยาว 6 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
2 โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 7

โดยก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 7
จานวน 2อาคาร ๆ ละ 5 ห้อง โดยมีขนาด กว้าง 2.00 ม.
ยาว 2.00 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

300,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

3 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ถนน ซอย 3 ทางเข้าศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง

โดยติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ถนน ซอย 3
ทางเข้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เสาสูง 6 เมตร จานวน
8 ชุด

200,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน (OverLay)
ซอย 5 หมูท่ ี่ 6

โดยมีขนาดกว้าง 3.00 - 5.20 ม. ยาว 205.00 ม.
หนา 0.05 ม. มีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)
ไม่น้อยกว่า 702.50 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

250,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนน Over Lay
โดยมีขนาดกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 180.00 ม.
314,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
จากบ้านกานันไปจนถึงถนนวงแหวน
หนา 0.05 ม. มีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)
รอบกลาง หมูท่ ี่ 1
ไม่น้อยกว่า 1,022.00ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
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6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/1
ตลอดซอย หมูท่ ี่ 3

โดยมีขนาดกว้าง 2.50-2.80 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
245.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

154,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยะจา
อุทิศจนสุดซอย (ต่อเนือ่ ง) หมูท่ ี่ 2

โดยมีขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 72.00 ม. หนา 0.15 ม.
มีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.
รื้อถนนเดิม ขนาด 4.00 x 20.00 ม. พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
กาหนด

170,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังป่าช้า
กู่เสือ หมูท่ ี่ 6

โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๓3.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑5 เมตร และมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 132.๐๐ ตร.ม. และงานรื้อถนนดินเดิม
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

88,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม.
58,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
เหล็ก ซอย 5ก หมูท่ ี่ 1
หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๑๕4.๐๐ เมตร
หนา 0.05 ม. และมีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over
Lay) ไม่น้อยกว่า 462.00 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร
2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

151,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
ซอย 3 จนสุดซอย หมูท่ ี่ 8

ช่วงที่ 1 โดยมีขนาด กว้าง 4.50 ม. ยาว 84.00 ม.
หนา 0.05 ม. หรือมีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 378.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 โดยมีขนาดกว้าง 4.30-11.00 ม.ยาว 68.00ม
หนา 0.05 เมตร หรือมีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อย
309.15 ตร.ม.
ช่วงที่ 3 โดยมีขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 12.00 ม. หนา
0.05 เมตร หรือมีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
36 ตร.ม.
ช่วงที่ 4 โดยมีขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม.หนา
0.05 เมตร หรือมีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
175 ตร.ม. หรือมีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay)
ไม่น้อยกว่า 898.00 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง
กว้างข้างละ 0.10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

280,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง
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10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
ซอย 14 สุดซอย หมูท่ ี่ 4

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์
โดยมีขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 43.๐๐ เมตร หนา
55,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
ซอยบ้านลุงเป็ง จอมจันทร์ หมูท่ ี่ 5
0.05 ม. หรือมีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)
ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง
กว้างข้างละ 0.10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
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13 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ ้านเชียงแสน
หมูท่ ี่ 2

ประกอบด้วย
1. งานก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาด
กว้าง 0.30 - 4.50 ม. ยาว 181.50 ม.หนา 0.15 ม.
และมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 187.0๐
ตารางเมตร ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 167 ถึงถนนเลียบราง
รถไฟ หมูท่ ี่ 2
2. งานก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาด
กว้าง 5.50-9.80 ม. ยาว 4.00 ม. หนา 0.15 ม. และ
มีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร
ปากทางซอย 2 หมูท่ ี่ 2
3. งานก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาด
กว้าง 0.70-12.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม.
และมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 194.00 ตา
รางเมตร ตั้งแต่ปากทางซอย 2/1 (สุดซอย) หมูท่ ี่ 2
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

253,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการขยายถนนแอสฟัลท์ติก
โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 72.๐๐ เมตร
112,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
ซอย 4/1 ถึงซอย 3 หมูท่ ี่ 4
หนา 0.05 เมตร และมีพนื้ ทีแ่ อสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) ไม่น้อยกว่า 216.00 ตร.ม. และงานตีเส้น
จราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมบดอัดหิน
คลุก กว้าง 3.00-5.00 ม. ยาว 72.00 ม. หนา 0.20 ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
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15 โครงการจัดทาป้ายบอกทางเข้า-ออก
ฝั่งถนนซุปเปอร์เชียงใหม่-ลาปาง
หมูท่ ี่ 2

โดยทาป้ายขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.80 เมตร
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

16 โครงการติดตั้งเนินชะลอความเร็ว
ถนนสายหลักภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 5

โดยติดตั้งเนินชะลอความเร็วรถ จานวน 4 จุดได้แก่
1. บริเวณหน้าหมูบ่ ้านเอ็มเอส มีขนาดกว้าง 0.35 ม.
ยาว 4.00 ม. จานวน 2 ชุด
2. หน้าวัดป่าแคโยง มีขนาดกว้าง 0.35 ม. ยาว 4.00 ม.
จานวน 3 ชุด
3. หน้าหมูบ่ ้านจินดา มีขนาดกว้าง 0.35 ม.ยาว 5.00 ม.
จานวน 4 ชุด
4. หน้าหมูบ่ ้านรวมโชค มีขนาดกว้าง 0.35 ม. ยาว 4.00
จานวน 2 ชุด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

5,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

70,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการเทคอนกรีตเสริมไหล่ทาง
โดยบริเวณ
520,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 7
สายแยกเวฬุวัน-แยกธรณีสงฆ์ ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 ไหล่ทาง คสล. โดยมีความกว้าง 0.50-3.00 ม.
ยาว 176.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ไหล่ทาง คสล. โดยมีความกว้าง 0.60-2.00 ม.
ยาว 111.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 107.00 ตร.ม.
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ช่วงที่ 3 ไหล่ทาง คสล. โดยมีความกว้าง 0.05-1.40 ม.
ยาว 30.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 19.00 ตร.ม.
แยกธรณีสงฆ์-ปากทางโป่งแห้ง ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 ไหล่ทาง คสล. โดยมีความกว้าง 0.30-2.00 ม.
ยาว 94.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 68.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ไหล่ทาง คสล. โดยมีความกว้าง 0.30-0.80 ม.
ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 3 ไหล่ทาง คสล. โดยมีความกว้าง 0.05-1.60 ม.
ยาว 119.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีต
เหล็กไม่น้อยกว่า 126.00 ตร.ม.

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ช่วงที่ 4 ไหล่ทาง คสล. โดยมีความกว้าง 0.40-1.00 ม.
ยาว 30.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 26.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 5 ไหล่ทาง คสล.โดยมีความกว้าง 0.60 -1.40 ม.
ยาว 112.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 138.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 6 ไหล่ทาง คสล. โดยมีความกว้าง 0.90-1.70 ม.
ยาว 52.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
18 โครงการก่อสร้างผนังกันตลิง่ พัง
ซอย 5 หมูท่ ี่ 3

โดยมีขนาดผนังสูง 2.00 ม. ยาว 50.00 ม. พร้อมราวกัน ########## ## ต.หนองผึง้
ตกสูง 0.80 ม. และงานถมดินลูกรังไหล่ทางบดอัดแน่น
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึง้ กาหนด

กองช่าง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง
โดยมีขนาดผนังสูง 2.00 ม. ยาว 10.00 ม. พร้อมราวกัน
285,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
ซอย 4/1 หมูท่ ี่ 4
ตกสูง 0.80 ม. และงานถมดินลูกรังไหล่ทางบดอัดแน่น
และงานท่อระบายน้าแบบเหลี่ยม ค.ส.ล.สาเร็จรูป (Box
Culvert) มอก.1166-2536 ขนาด 2.10 x 2.10 ม.
จานวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
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20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ซอย 7 หมูท่ ี่ 1

โดยงานวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 ม.(มอก.ชั้น3
จานวน 230 ท่อน งานบ่อพักระบายน้า คสล. ขนาด 60x
0.60 ม. จานวน 24 บ่อ งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยมีขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 180.00 เมตร
และมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตรและงาน
ซ่อมถนนหินคลุกบดอัดแน่น โดยมีขนาดกว้าง 0.70 ม.
ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. และมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
33.00 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

376,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ซอย 7 หมูท่ ี่ 6

โดยมีขนาดรางระบายน้า คสล. กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.40 ม
ยาว 100 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

149,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
โดยงานวางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
174,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
ตั้งแต่หลังบ้านนางบัวก้อมจนถึงบ้าน
0.60 ม.(มอก ชั้น 3) จานวน 110.00 ท่อน และงาน
นายหมืน่ ถาผ่อง หมูท่ ี่ 6
บ่อพักท่อระบายน้า คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.จานวน
12 บ่อ งานซ่อมแซมถนน คสล.กว้าง 1.00 เมตรยาว
13.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

14

23 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าหมู่
หมูบ่ ้านจินดา (โครงการต่อเนือ่ ง)
หมูท่ ี่ 5

โดยวางท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จานวน 390 ท่อนพร้อมบ่อพัก
ท่อระบายน้า ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จานวน 40 บ่อ
และงานซ่อมแซมถนนพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 273.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด

680,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 6
ฝั่งขวา (หน้าวัดดอนจืน -บ้านยายเกี๋ยง)
หมูท่ ี่ 3

โดยมีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150 ม
และงานวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. (มอก.ชั้น
3) จานวน 5 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด0.50x0.50
ม. จานวน 1 บ่อ และงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยมีขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 5.00 เมตรและ
มีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบล
หนองผึ้งกาหนด

235,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
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ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ตั้งแต่
1.งานรางระบายน้า คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 ม. ยาว
490,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
ท้ายหมูบ่ ้านสวายเรียง ถึงถนนสายบ้าน 70.00 ม. และงานถมดินลูกรังบดอัดแน่น
หนองผึ้งใต้-บ้านกลาง
2.งานท่อระบายน้าแบบเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) มอก.
1166-2536 ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
พร้อมงานถมดินลูกรังบดอัดแน่น
3.งานก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.กว้าง 2.00 ม. ยาว
5.00 ม.หนา0.15 ม.และมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม
4.งานวางท่อระบายน้า คสล. 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3)
จานวน 5.00 ท่อน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
26 โครงการปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้า
บริเวณหน้าบ้านนางอรพิน มหาวงศ์ถงึ
บ้านนางศรีพรรณ มณีวรรณ์ หมูท่ ี่ 2

โดยมีขนาดความยาว 400.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัม
พันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
กาหนด

53,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

27 โครงการวางท่อบล็อคคอนเวิรส์ ทางเข้า
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
หมูท่ ี่ 7

โดยวางท่อระบายน้าแบบเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) มอก.
1166-2536 ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ยาว 20.00 ม.
พร้อมงานถมดินลูกรังบดอัดแน่น พร้อมป้ายประชาสัม
พันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
กาหนด

300,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบ้ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า และสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
# แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
หน่วย
ที่
พืน้ ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28 โครงการวางท่อระบายน้า ซอย 6 ถึง
โดยงานวางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
378,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
ซอย 11 หมูท่ ี่ 8
0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จานวน 205.00 ท่อน พร้อม
บ่อพักท่อระบายน้า คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.จานวน
20.00 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
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