แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
 บทนา
 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

หน้า
1
2
2
3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
 บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
4-5
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.01)
 บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
6-31
ประจาปีงบประมาณ 2561 (แบบ ผด.02)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และ เป็นธรรม
ในการให้บริการ
 บัญชีสรุปจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
32-42
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.02/1)

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. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองผึ้งและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โดยเทศบำลตำบลหนองผึ้ง

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

4

26

21.85

2,898,000.00

26.18

รวม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมัง่ คั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการเกษตร

26

21.85

2,898,000.00

26.18

12
5

10.08
4.20

1,550,000.00
210,000.00

14.00
1.90

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

17

14.28

1,760,000.00

15.9

13
18

10.92
15.13

2,855,000.00
913,500.00

25.79
8.25

31

26.05

3,768,500.00

34.04

รวม

กองสวัสดิการ
สานักปลัด

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และพลังงานสะอาด
4.1 แผนงานสาธารณสุข

5

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมัน่ คง ปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิน้

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

7

5.88

844,000.00

7.62

7

5.88

844,000.00

7.62

16

13.45

530,000.00

4.79

16

13.45

530,000.00

4.79

15
7

12.61
5.88

1,010,000.00
260,000.00

9.12
2.35

22
119

18.49
100

1,270,000.00
11,070,500.00

11.47
100

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

สานักปลัด
สานักปลัด

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง ได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561-2564) และ
เชื่อมโยงกับ การวางแผนเพื่อจั ดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลั กษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เทศบาลต าบลหนองผึ้ ง โดยคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลหนองผึ้ ง และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2561 ตามรูปแบบที่
กาหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
ขึ้นและเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงาน
อื่น ๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การติดตาม
และประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
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คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนการพั ฒ นาเทศบาลต าบลหนองผึ้ ง มุ่ ง หวั ง ว่ า แผนการ
ดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนิ น งานมีจุ ดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒ นาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคั ญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มา
จาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่า ยขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจ กรรมการพัฒ นาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรื อหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูล โครงการ/กิจ กรรมการพัฒ นาของหน่ว ยราชการ ส่ ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค หรือหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะการดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีการคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อ 4 ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทาแผนการดาเนินงานให้
ดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิด ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน สะสม หรือได้รั บแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น มีก ารจั ดตั้ง งบประมาณเพิ่มเติ มหรื อได้ รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่ม เติม จากหน่ว ยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิ สาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่
1,2,3,4,.....)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
6. สามารถน าแผนการปฏิบั ติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง
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แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โดยมีขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

2 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน
บ้านสันคือ หมู่ที่ 8

โดยการก่อสร้างโดมสุสาน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร
ยาว 24.00 เมตร และงานอื่นๆ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองผึ้งกําหนด

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4/1 หมู่ที่ 7

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที่ 7
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1 โครงการก่อสร้างหลังคา
ลานกีฬาออกกําลังกาย หมู่ที่ 3

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
700,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง

2,300,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร และมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 126.00 ตาราง
เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

75,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร และมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

48,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
205,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง

โดยช่วงที่ 1 มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00
เมตร ช่วงที่ 2 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00
เมตร และมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 359.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนางหล้า ปั๋นป้อ หมู่ที่ 4

โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร และมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 288.00 ตาราง
เมตร พร้อมรื้อถนนหินคลุกเดิม กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 57.00 เมตร พร้อมใช้หินคลุกเดิมทําไหล่ทาง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองผึ้งกําหนด

173,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 1
หมู่ที่ 1

โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร และ
มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 381.00 ตาราง
เมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

126,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

7

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายทอง วงค์อินทร์
หมู่ที่ 4

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร และ
ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 13 หมู่ที่ มีพื้นทีแ่ อสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 486.00 ตาราง
4
เมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้างกว้างข้างละ 0.10 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
160,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง

8

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ โดยช่วงที่ 1 มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 2 หมู่ที่ 4 และมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00
ตารางเมตร และช่วงที่ 2 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
94.00 เมตร และมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
376.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1
ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

200,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร และมีพื้นที่
ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 2/3
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร และ
บ้านคุณเจริญ ถาบุญ หมู่ที่ 6
งานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนอง
ผึ้งกําหนด

59,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 3ข หมู่ที่ (Over Lay) ซอย 3ข หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้งเหนือ โดยมีขนาด
1
กว้าง 2.40 - 3.40 เมตร ยาว 172.00 เมตร และมีพื้นที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 477.00 ตารางเมตรและ
งานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนอง
ผึ้งกําหนด

9

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร และขนาด
ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 7/1 หมู่ กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร และมีพื้นที่แอส
ที่ 4
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร และงานตี
เส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนอง
ผึ้งกําหนด
13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อม
รางระบายน้ํา คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 6

โดยมีขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 116.00 เมตร และ
มีพื้นที่ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 290.00
ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ
0.10 เมตร งานก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
0.30 x 0.40 เมตร ยาว 122.00 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
159,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง

92,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

274,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
45,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง

โดยมีขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร และมี
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยมีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว
23.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อม
ไหล่ทาง คสล. ซอย 4/2 หมู่ที่ 4

โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร และมี
พื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 294.00
ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้างกว้างข้างละ
0.10 เมตร งานไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.50 2.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร และมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองผึ้งกําหนด

175,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)
หลังวัดกองทราย หมู่ที่ 6

โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 281.00 เมตร และ
มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,124.00
ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ
0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

358,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

10

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อม
รางระบายน้ํา ซอย 1ข หมู่ที่ 1

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3ก หมู่ที่ 1

18 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก
ธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โดยช่วงที่ 1 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00
เมตร และช่วงที่ 2 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
78.00 เมตร และมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
592.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด
โดยมีขนาดยาว 33.50 เมตร สูง 1.90 เมตร และรื้อ
ถอนรั้วเดิม ขนาดยาว 35.40 เมตร สูง 1.90 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
190,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง

กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางคอนกรีตเสริม โดยมีขนาดกว้าง 0.20-2.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
เหล็ก ซอย 1 - ซอย 2 หมู่ที่ 5
รื้อดินเดิม 199.00 ตารางเมตร และมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 223.00 ตารางเมตร และงานรื้อ
ถอนถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

137,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายไพฑูรย์ วิเศษศักดิ์ศรี หมู่ที่ 5

206,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

11

108,000.00 ต.หนองผึ้ง

โดยมีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
140.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

21 โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ํา
โดยมีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณพเยาว์ 39.00 เมตร และ 65.00 เมตร พร้อมป้าย
บุญมี และซอย 4/2 หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองผึ้งกําหนด

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
156,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง

12

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ข้างร้าน
ก๋วยเตี๋ยวนางบังอร รูปดี หมู่ที่ 1

โดยมีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว
34.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

63,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 6

โดยมีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
113.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

154,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป ป.ปลา บ้าน
นายประวัติ โพธาวรรณ ถึงบ้าน
นายประเสริฐ หน่อลับ หมู่ที่ 7

โดยช่วงที่ 1 มีขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 1.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร ช่วงที่ 2 มีขนาดกว้าง
1.00 เมตร ลึก 1.20 - 1.50 เมตร ยาว 96.00 เมตร
พร้อมราวกันตกสูง 0.80 เมตร และดินลูกรังไหล่
ทางบดอัดแน่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
1 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

834,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 6

โดยมีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว
115.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

155,000.00 ต.หนองผึ้ง

กองช่าง

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

26 โครงการวางท่อระบายน้ําแบบเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป
(Box Culvert) ซอย 8
ลําเหมืองหนองผึ้ง หมู่ที่ 1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โดยวางท่อระบายน้ําแบบเหลี่ยม ค.ส.ล. สําเร็จรูป
(Box Culvert) มอก.1166-2536 ขนาด 1.50 x 1.50
ม. ยาว 12.00 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1
ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลหนองผึ้งกําหนด

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
317,000.00 ต.หนองผึ้ง
กองช่าง
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แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
# แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตาบลหนองผึ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนตาบลหนองผึ้งให้มีระเบียบวินัยและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

2 โครงการค่ายสองวัย หัวใจผูกพัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายสองวัย หัวใจ
ผูกพันเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีใน
ครอบครัวให้กับประชาชนในเขตตาบลหนองผึ้ง

80,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

3 โครงการ "ปั่นรถถีบม่วนใจ๋
สานสายใยครอบครัว"
ตาบลหนองผึ้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "ปั่นรถถีบม่วนใจ๋
สานสายใยครอบครัว" ต.หนองผึ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความอบอุน่ ในครอบครัว และช่วยลด
ปัญหาทางด้านสังคม

150,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มสตรีแม่บา้ นพร้อมศึกษา
ดูงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดูงานเพิ่มศักยภาพ
ของกลุ่มแม่บา้ น ตาบลหนองผึ้ง เพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่มและกิจกรรมของสตรีแม่บา้ น

200,000.00

5 โครงการโรงเรียนหนองผึ้งอายุ
วัฒน์วิทยา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนหนองผึ้ง
อายุวัฒน์วิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของตาบลหนองผึ้ง

700,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ
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1 โครงการค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตาบลหนองผึ้ง

6 โครงการฝึกอบรมการจักสานด้วย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ
เชือกพลาสติก
จักสานด้วยเชือกพลาสติก เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนตาบลหนองผึ้ง

ตจว.

กองสวัสดิการ

50,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
# แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

งบประมาณ
(บาท)
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7 โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บ
กระเป๋าจากหนัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ
ตัดเย็บกระเป๋าเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ตาบลหนองผึ้ง

8 โครงการฝึกอบรมการทาขนม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทา
ขนมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตาบลหนองผึ้ง

30,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

9 โครงการเยาวชนใฝ่รู้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนใฝ่รู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้กับเยาวชน

30,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

10 โครงการ "สตรีมีสติ"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสตรีมีสติ เพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และ
บทบาทสตรี

30,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะทางานสภาเด็กและเยาวชน
พร้อมศึกษาดูงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกาอบรมรพัฒนา
ศักยภาพคณะทางานสภาเด็กและเยาวชนพร้อมศึกษา
ดูงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง

30,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

12 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ
และนันทนาการในผู้สูงอายุ
ออกกาลังกายและนันทนาการในผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

100,000.00 ต.หนองผึ้ง กองสวัสดิการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
# แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

1 โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ เพื่อทดลองและเรียนรูแ้ ปลงสาธิตใน
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ เพื่อ การดาเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000.00 ต.หนองผึ้ง สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)
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2 โครงการอบรมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อส่งเสริมความรูด้ ้านการเกษตรสู่เกษตรกร
อย่างถูกวิธี

20,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

3 โครงการ "หนึ่งบ้าน หนึ่งแปลง
สมุนไพร"

เพื่อส่งเสริมความรูด้ ้านการเกษตรสู่
เกษตรกรอย่างถูกวิธี

10,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

4 โครงการแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อส่งเสริมความรูด้ ้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่
ทางการเกษตรชุมชน "การทากัมมี่ เกษตรกร
เยลลี่ผักเชียงดาเพื่อสุขภาพ"

30,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

5 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

50,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

เพื่อสนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อดาเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิน่ สารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่ จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิน่

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
# แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 จัดซื้อชุดรับแขก

จัดซื้อชุดรับแขก จานวน 1 ชุด ประกอบด้วยเก้าอี้
รับแขก จานวน 1 ตัว และโต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว

10,000.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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

2 จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาด 75x150x75 ซม.
จานวน 30 ตัว

99,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ
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# แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ขนาด 12 ช่อง จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง จานวน 1 ตู้

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

8,500.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
# แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเครือ่ งเสียงห้องประชุม
สภา(ชั้น 4)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครือ่ งเสียงห้องประชุมสภา (ชั้น 4)
ประกอบด้วยไมโครโฟนสาหรับประธาน จานวน 1 ตัว,
ไมโครโฟนสาหรับผู้ร่วมประชุม 12 ตัว, แครือ่ ง
ควบคุมและจ่ายไฟชุดประชุม จานวน 1 เครือ่ ง,
ลาโพง ขนาด 60 W จานวน 2 ตู้, Power Mixer
จานวน 1 เครือ่ ง และตู้ Rack สาหรับใส่เครือ่ งเสียง
จานวน 1 ตู้

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

95,800.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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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# แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชนิด
วงจรปิด (CCTV)
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่
3 จานวน 5จุด ภายในหมู่ที่ 5 พร้อมค่าติดตั้งและ
วัสดุ/อุปกรณ์ที่เกีย่ วข้องอืน่ ๆ เช่น สายสื่อสัญญาณ
ต่างๆ หรือเสาติดตั้งกล้อง เป็นต้น (ตามแบบติดตั้งที่
เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

500,000.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
# แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเครือ่ งทาน้าร้อนน้าเย็น

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครือ่ งทาน้าร้อนน้าเย็น สาหรับดื่ม แบบตั้งพื้น
หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วดัน) จานวน 2 หัวก๊อก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

5,000.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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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แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
# แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟ

จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน 6 เครือ่ ง

34,800.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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

2 จัดซื้อเครือ่ งอุปกรณ์ค้นหา
เส้นทางเครือข่าย (Router)

จัดซื้อเครือ่ งอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
จานวน 1 เครือ่ ง

42,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

3 จัดซื้อแผงไฟเบอร์แบบสไลด์
พร้อมอุปกรณ์

จัดซื้อแผงไฟเบอร์แบบสไลด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 48 x
40 x 4 ซม.พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครือ่ ง

3,500.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

4 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายการ
ทางานสาหรับเครือข่าย (Link
Load Balancer)

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับเครือข่าย
(Link Load Balancer) จานวน 1 เครือ่ ง

210,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

5 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด
(L2 switch)
24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 เครือ่ ง

21,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

6 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด
(L2 switch)
16 ช่อง จานวน 1 เครือ่ ง

1,600.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ
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7 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
ไร้สาย (Access Point) แบบที่ แบบที่ 2 จานวน 1 เครือ่ ง
2

23,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

8 จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log file จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log file ระบบเครือข่าย แบบที่
ระบบเครือข่าย แบบที่ 2
2

400,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
# งานบริหารงานคลัง
ที่

ครุภัณฑ์
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1 จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 2 จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

15,000.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
# แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
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1 จัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางชนิด จัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางชนิดรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดตักหน้า ตักหน้า จานวน 1 คัน เป็นรถชนิดล้อยาง 4 ล้อ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 สูบ กาลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 3,700 ซีซี ติดตั้งเครือ่ งตัดหญ้าไหล่ทางสามารถ
ตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม.พร้อมติดตั้ง
สัญญาณไฟเตือนขณะปฏิบตั ิงานแบบเคลื่อนย้ายได้
หลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ Light Emitting Diode
(LED) มีจานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ดวง ติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรเดียวกัน ชุดมสัญญาณไฟเตือนขณะ
ปฏิบตั ิงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นของใหม่ไม่
เคยใช้งานมาก่อน จานวน 1 เครือ่ ง
2 จัดซื้อไดโว่ไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว

จัดซื้อไดโว่ไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

3,000,000.00 ต.หนองผึ้ง

4,650.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
# แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเตาอบสมุนไพร

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเตาอบสมุนไพร ขนาด 120 x 150x 200 ซม.
จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

30,000.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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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แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
# แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครือ่ งเครือ่ งเจีย ขนาด 5 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง

2 จัดซื้อสว่านโรตารี่

จัดซื้อสว่านโรตารี่ กาลังไฟ 800 W ความเร็วรอบ
0-900/นาที แรงกระแทรก 0-0.3 จุด จานวน 1
เครือ่ ง

3 จัดซื้อปั๊มน้า ขนาด 1 นิ้ว

จัดซื้อปั๊มน้า ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง
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1 จัดซื้อเครือ่ งเจีย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

5,500.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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

42,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

5,850.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
# แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเครือ่ งเจีย

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครือ่ งเครือ่ งเจีย โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย
ขนาด 4 นิ้ว มีกาลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 720 วัตต์
มีความเร็วรอบตัวเปล่า 11000 rpm. จานวน 1
เครือ่ ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

2,500.00 ต.หนองผึ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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

2 จัดซื้อเครือ่ งเชื่อมไฟฟ้า

3 จัดซื้อเครือ่ งตัดเหล็กไฟฟ้า
ขนาด 14 นิ้ว

4 จัดซื้อเครือ่ งปั๊มลม

จัดซื้อเครือ่ งเชื่อมไฟฟ้า โดยมีแรงดันไฟไม่น้อยกว่า
220 V 50/60 Hz มีแรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ
82 Volt มีกระแสไฟเชื่อม 10-130 Amp จานวน 1
เครือ่ ง
จัดซื้อเครือ่ งตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาด 14 นิ้ว โดยมี
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 2200 วัตต์ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด ขนาด 355 มม. (14 นิ้ว)
จานวน 1 เครือ่ ง
จัดซื้อเครือ่ งปั๊มลม ชนิดเงียบไร้น้ามัน โดยมีกาลังสูบ
ไม่น้อยกว่า 1100 วัตต์ มีความเร็วลม ไม่น้อยกว่า
80 ลิตร/นาที ความ จานวน 1 เครือ่ ง

4,500.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

15,000.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

4,500.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
# แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเครือ่ งเดินวงรี

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบ
หลัก
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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จัดซื้อเครือ่ งเดินวงรีพร้อมนั่งปั่นออกกาลังกายเบาะนั่ง
สามารถปรับระดับได้ สามารถปรับระดับความหนืด
หรือความหนักเบาได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ หน้า
จอแสดงผลระยะทาง เวลา ความเร็ว แคลลอรีท่ ี่ใช้
และอัตราการเต้นของหัวใจ จานวน 1 เครือ่ ง

12,900.00 ต.หนองผึ้ง

จัดซื้อเครือ่ งเดินวงรีพร้อมนั่งปั่นออกกาลังกาย
สามารถปรับรระดับความหนืดหรือความหนัก-เบา ได้
หน้าจอแสดงผล LED, มีระบบวัดการเต้นของหัวใจ
แบบสัมผัสด้วยมือม เบาะนั่งสามารถปรับระดับได้
จานวน 1 เครือ่ ง
3 จัดซื้อเครือ่ งบาร์โหน บาร์ดึงข้อ จัดซื้อเครือ่ งบาร์โหน บาร์ดึงข้อ แบบตั้งพื้น โดย
แบบตั้งพื้น
สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 217 ซม.และ
ปรับระดับต่าสุดได้ 212 ซม. มีมือจับพร้อมเบาะรอง
แขน สามารถรองรับน้าหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 120
กก. จานวน 1 เครือ่ ง

9,900.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

4,500.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

17,900.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

2 จัดซื้อเครือ่ งเดินวงรีพร้อมนั่ง
ปั่นออกกาลังกาย

4 จัดซื้อเครือ่ งฝึกกล้ามเนื้อ

จัดซื้อเครือ่ งฝึกกล้ามเนื้อ โดยโครงสร้างทาจากเหล็กมี
ฝาครอบชุดน้าหนัก เพื่อป้องกันอันตราย มีระบบ
สายสลิงในการดึงน้าหนักขนาด 5 mm. จานวน 1
เครือ่ ง

จัดซื้อจักรยานนั่งปั่น โดยสามารถปรับความหนักเบา
ด้วยระบบแม่เหล็กได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับม หน้า
จอแสดงผล ระยะทาง เวลา ความเร็ว แคลอรีท่ ี่ใช้
และอัตราการเต้นของหัวใจ วัดชีพจรด้วยระบบ Hand
pulse เบาะนั่งสามารถปรับหน้า-หลัง หรือ สูง-ต่า ได้
จานวน 1 เครือ่ ง

9,900.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

6 จัดซื้อจักรยานเอนปั่น

จัดซื้อจักรยานเอนปั่น โดยมีขนาด 163.5 x 67 x
105.5 cm. สามารถปรับความหนักเบาด้วยระบบ
แม่เหล็กได้ไม่น้อยกว่า 15 ระดับ หน้าแสดงผล
ระยะทาง เวลา ความเร็ว แคลอรีท่ ี่ใช้และอัตราการ
เต้นของหัวใจ และสามารถรองรับน้าหนักสูงสุดได้ไม่
น้อยกว่า 120 กก. จานวน 1 เครือ่ ง

17,900.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

7 จัดซื้อจักรยานสปินนิ่ง

จัดซื้อจักรยานสปินนิ่ง โดยมีขนาด 1250 x 540 x
1250 มม. จาน Flyheel มีขนาด 18 กก. ใช้ระบบ
กาลังโซ่ มีระบบเบรค Friction Brake and
Emergency Lock เบาะและบาร์จับสามารถปรับได้
จานวน 1 เครือ่ ง
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า โดยสมารถปรับความชันได้ด้วยระบบ
ไฟฟ้า หน้าจอแสดงผลบอกระยะทาง ความเร็ว ความ
ชัน เวลา แคลอรีท่ ี่ใช้และอัตรการเต้นของหัวใจ มีโร
แกรมออกกาลังกายสาเร็จรูปไม่น้อยกว่า 12
โปรแกรม จานวน 1 เครือ่ ง

17,900.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด

27,900.00 ต.หนองผึ้ง

สานักปลัด
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5 จัดซื้อจักรยานนั่งปั่น

8 จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
# แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ เช่น การจัดกิจกรรมปลูกพืชผัก
สวนครัว,กิจกรรมออมทรัพย์ ฯลฯ

17

2 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์
- จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียนศูนย์พฒ
ั นา
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้งเพื่อแสดงความ
ระลึกถึงพระคุณของครู

20,000.00

ต.หนองผึ้ง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

5,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

3 โครงการนักประดิษฐ์น้อยด้วยวัสดุ
รีไซเคิล

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
และให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของวัสดุเหลือใช้

10,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูสู่มืออาชีพ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพ
สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

30,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

15,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
# แผนงานการศึกษา

6 โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อ
การเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัย

- จัดกิจกรรมอบรมให้แก่บคุ ลากรเพื่อนาความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
สาหรับเด็กปฐมวัย

20,000.00

ต.หนองผึ้ง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

7 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบล
หนองผึ้ง

- จัดกิจกรรมอบรมให้แก่บคุ ลากรผู้ปกครอง และ
นักเรียนในศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานและทากิจกรรมร่วมกัน

40,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

8 อุดหนุนอาหารเสริม (นม)
นักเรียนโรงเรียนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชนาการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง ทั้ง 2 แห่ง

250,000.00

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

9 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรง
เรียนวัดกองทรายและ โรงเรียน
วัดพระนอนหนองผึ้ง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนแก่โรงเรียนทั้งสองแห่งของ
ตาบลหนองผึ้ง

805,000.00

รร.วัดกองทราย
รร.วัดพระนอน
หนองผึ้ง

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดพระนอนหนองผึ้ง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนทั้งสองแห่งของตาบล
หนองผึ้ง

1,036,000.00

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

18

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
# แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระนอน
หนองผึ้ง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

19

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แบบบรูณาการให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดพระนอนหนองผึ้ง

30,000.00

โรงเรียนวัด
พระนอนหนองผึ้ง

12 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชการที่ดีแก่เด็ก
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย นักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย

644,000.00

โรงเรียนวัด
กองทราย

13 โครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์
และพัฒนาทักษะฃีวิต

เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะชิวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียน
วัดกองทราย

30,000.00

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

โรงเรียนวัด
กองการศึกษา
พระนอนหนองผึ้ง

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

60,000.00

ต.หนองผึ้ง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

100,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒ
ั นา - จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่นักเรียนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง

60,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชน
และกีฬาตาบลหนองผึ้ง

- จัดกิจกรรมอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนในตาบล
หนองผึ้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

30,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะทางด้าน - จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะทาง
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ด้านกีฬาประเภทต่างๆ
กีฬาประเภทต่างๆ

30,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา

50,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน
- จัดกิจกรรมและเกมต่างๆสาหรับเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
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2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคม - จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ประชาชนในตาบล
ต้านยาเสพติด (หนองผึ้งเกมส์)
หนองผึ้ง เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และส่งเสริม
ครัง้ ที่ 18ประจาปี 2561
ให้ประชาชนออกกาลังกาย

- เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบลหนองผึ้ง
ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีปใี หม่ - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนมธรรมเนียม
เมือง ประจาปี 2561
ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม

60,000.00

ต.หนองผึ้ง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง - จัดกิจกรรมเกีย่ วกับการสืบสานประเพณียี่เป็ง เช่น
ประจาปี 2560
ประกวดกระทง ซุ้มประตูปา่ ฯลฯ
- กิจกรรมแสดงต่างๆ บนเวที

50,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

9 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปญ
ั ญา - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
ท้องถิน่ ตาบลหนองผึ้ง
ในตาบลหนองผึ้ง

40,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

10 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

- จัดกิจกรรมเพื่อให้พทุ ธศาสนิกชนร่วมกันสืบทอด
พระพุทธศาสนาและปฏิบตั ิตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

30,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนตาบลหนองผึ้ง

- จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนในตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

12 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

- จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรม และ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

50,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

13 โครงการแอ่วเชียงใหม่ม่วนใจ๋
กับท้องถิน่

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและ
สถานที่สาคัญต่างๆ ในตาบลหนองผึ้ง

50,000.00

ต.หนองผึ้ง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ
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แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

14 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณี
ประจาปี 2561
ปี๋ใหม่เมือง ประจาปี 2561
22

15 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี เพื่อสนับสนุนจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ
โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ
ของอาเภอสารภี ประจาปี 2561
ของอาเภอสารภี ประจาปี 2561
16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลหนองผึ้ง เพื่อสนับสนุนการทาบุญตักบาตรในวันขึน้ ปีใหม่
โครงการทาบุญตักบาตรในวันขึน้ ปีใหม่ ตาบลหนองผึ้ง ประจาปี 2562
ตาบลหนองผึ้ง ประจาปี 2562
17 อุดหนุนวัด 8 วัด ในตาบลหนองผึ้ง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

18 อุดหนุนวัด 8 วัด ในตาบลหนองผึ้ง
โครงการสรงน้าเจดีย์

เพื่อสนับสนุนโครงการสรงน้าเจดีย์

8,500.00

อาเภอสารภี

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

35,000.00

อาเภอสารภี

กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

5,000.00 จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา

90,000.00 จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา

135,000.00 จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และพลังงานสะอาด
# แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก
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 โครงการจัดการขยะในโรงเรียนและ โรงเรียนมีการจัดการขยะตามศักยภาพและความ
50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง
กอง
ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่
เหมาะสมโดยบูรณาการทางความคิดสู่การปฏิบัติ
สาธารณสุข
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2 โครงการจัดการขยะมูลฝอย

ครัวเรือนมีการคัดแยกและสามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย

3 โครงการดูแลสุสานและฌาปนสถาน สุสานทั้งแห่งได้รับการดูแลพร้อมให้บริการประชาชน
ในเขตพื้นที่ จานวน 3 แห่ง
ตาบลหนองผึ้ง

500,000.00 ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

144,000.00 สุสานสันคือ
กอง
สุสานป่าแคโยง สาธารณสุข
สุสานหนองผึง้ เหนือ

4 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
หมอกควั
เผาในที่โล่นงและการ

ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันดูแลสุขภาพตนเอง

5 โครงการสนับสนุนหมูบ่ ้านต้นแบบ
ในการคัดแยก
ขยะในครั
วเรือน

ครัวเรือนคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง มีรายได้
ปริมาณขยะของพื้นที่ลดลง

50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

ในช่วงปัญหาหมอกควันรุนแรง

แบบ ผด.02
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และพลังงานสะอาด
# แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ (บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หลัก
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 โครงการหนองผึ้งสวย สะอาด น่าอยู่ ชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดบนที่ทางสาธารณะ
20,000.00 ตาบลหนองผึ้ง
กอง
และถนนในชุมชน
สาธารณสุข
7 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบ ผู้ประกอบการและผู้ตรวจประเมินได้รับความรู้พร้อม
กิจการจาหน่าย
อาหารและสะสมอาหารและผู
้ตรวจ ออกตรวจประเมินร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด

30,000.00 หน่วยแพทย์
ฉุกเฉินตาบล
หนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
# แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ
(บาท)
ดาเนินการ
หลัก
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 โครงการท้องถิน่ สัญจร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิน่ สัญจร
20,000.00
เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง
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2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถวายความจงรักภักดี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จ ต่อพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หวั และสมเด็จ
พระบรมราชนีและพระบรมวงศานุ พระบรมราชนีและพระบรมวงศานุวงศ์
วงศ์

400,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่และพนักงาน
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีมของ
เจ้าหน้าที่และพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

100,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

4 โครงการวันท้องถิน่ ไทย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิน่ ไทย

20,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

5 โครงการวันเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล

20,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน ให้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล
เทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
# แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ
(บาท)
ดาเนินการ
หลัก
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 อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูล อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
30,000.00
เทศบาล
สานักปลัด
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ตาบลหนองผึ้ง
องค์กรปกครองท้องถิน่ ระดับอาเภอ ปกครองท้องถิน่ ระดับอาเภอ (ทต.ไชยสถาน)
8 อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีอาเภอ อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
สารภี
คามโครงการจัดงานรัฐพิธีอาเภอสารภี

20,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง
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แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
# งานวางแผนสถิติและวิชาการ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ
(บาท)
ดาเนินการ
หลัก
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 โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทา
30,000.00 เทศบาล
สานักปลัด
สี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
ตาบลหนองผึ้ง
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2 โครงการจัดทารายงานติดตาม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทารายงานติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
หนองผึ้ง

30,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

3 โครงการพัฒนาการจัดสรร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดสรร
งบประมาณเทศบาลตาบลหนองผึ้ง งบประมาณเทศบาลตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
# งานบริหารงานคลัง
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ
(บาท)
ดาเนินการ
หลัก
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 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อให้ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
200,000.00 เทศบาล
กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นปัจจุบนั ขยายฐานภาษี และให้การจัดเก็บภาษี
ตาบลหนองผึ้ง
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้
จัดเก็บรายได้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นการสร้างแรง
จูงใจในการมาชาระภาษีของประชาชนในพื้นที่

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน การคลัง

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบเบิกจ่ายเงินต่างๆ

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

4 โครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ พนักงานเทศบาล
การพัสดุ
คณะกรรมการฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
# แผนงานการรักษาความสงบภายใน
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ
(บาท)
ดาเนินการ
หลัก
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 โครงการ SAFETY ZONE
เพื่อจัดกิจกรรมโซนปลอดภัยในกับตาบลหนองผึ้ง
30,000.00 เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง
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2 โครงการจัดกิจกรรมเพือ่ ความปรอง เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์
ดองสมานฉันท์ในพื้นที่
ในพื้นที่

20,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

3 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ABC
บาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC

20,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

4 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ชาติ
ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

30,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

100,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

6 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

7 โครงการซักซ้อมแผนดับเพลิงภาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อม
ในและนอกอาคาร
แผนดับเพลงภายในและนอกอาคาร

30,000.00

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
# แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
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 โครงการกูช้ ีพ กูภ้ ัย ห่วงใยประชาชน จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศผู้ปว่ ยติดเตียงโรค
100,000.00 ตาบลหนองผึ้ง
กอง
ตาบลหนองผึ้ง
เรือ้ รัง กลุ่มเสี่ยงโรคฉุกเฉินพร้อมระบบติดตาม
สาธารณสุข
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2 โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในชุมชน

พ่นควบคุมในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด

50,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในพื้นที่

ประชาชนได้รับความรูเ้ รือ่ งโรคติดต่อตามฤดูกาล

50,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

7 โครงการตรวจคุณภาพมาตรฐาน
น้าประปาในหมู่บา้ น

น้าประปาในหมู่บา้ นได้รับการตรวจคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

30,000.00

ประปาหมู่บา้ น
จานวน 6 แห่ง

กอง
สาธารณสุข

8 โครงการทาความสะอาดไหล่ถนน
(สายเชียงใหม่-ลาพูน วงแหวนรอบนอก
รอบกลาง ทางรถไฟ)
9 โครงการพัฒนาระบบการบริการแพทย์
ฉุกเฉิน

รณรงค์ทาความสะอาดในวาระวันสาคัญต่างๆ และ
เมื่อเกิดปัญหาความไม่สะอาดส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
และทัศนียภาพ
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการและอาสาสมัครได้รับการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะใหม่ๆในการ
ช่วยเหลือ

100,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

10 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก

50,000.00 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กอง
ตาบลหนองผึ้ง สาธารณสุข
30,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
# แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงาน พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
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 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกัน
50,000.00 ตาบลหนองผึ้ง
กอง
โรคพิษสุนัขบ้า
สาธารณสุข
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15 โครงการอบรมให้ความรูผ้ ู้ประกอบ
กิอาหารและสะสมอาหารและผู
จการจาหน่าย
้ตรวจ

ผู้ประกอบการและผู้ตรวจประเมินได้รับความรู้พร้อม
ออกตรวจประเมินร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด

16 โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาได้รับความรู้เรื่องการ
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
ช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นและมีทักษะในการช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

30,000.00 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กอง
ตาบลหนองผึ้ง สาธารณสุข

40,000.00

ตาบลหนองผึ้ง

กอง
สาธารณสุข

