ประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง การใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26, 27
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26 (2) จึงขอประกาศใช้
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ส่วนที่ 1 บทนา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้บั ญญัติใ ห้มี องค์ ก รรับ ผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่ การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
เทศบาลตาบลแม่สรวย ได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ขึ้ น ส าหรั บ งบประมาณแต่ ล ะปี โดยครอบคลุ ม ระยะเวลา 4 ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุ ลาคม 2559 เทศบาลตาบลแม่
สรวย โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สรวย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่สรวย จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2561 ตามรูปแบบที่กาหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่สรวย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น และเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับ การ
อนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณา
การการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดาเนินงาน เพือ่ ให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลแม่ ส รวย มุ่ ง หวั ง ว่ า แผนการ
ดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ใช้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลประจาปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน

ในปีงบประมาณนั้น ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
มี ก ารประสานและบู รณาการ การทางานกั บหน่วยงานและการจาแนกรายละเอีย ดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงาน
จะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
(ถ้ามี)
3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
มี ลัก ษณะการดาเนินงานครอบคลุ มพื้ น ที่หลายองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นหรื อเป็ นโครงการ /
กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 4 ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการ
ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่ อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นมีก ารจัดตั้ง งบประมาณเพิ่ มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิ บัติมาก
ขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลแม่สรวย
6. สามารถนาแผนการปฏิบั ติก ารมาวิเคราะห์ปัญ หาอันเกิ ดจากการดาเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชี สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการที่ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้ อ งลงรายการยุ ท ธศาสตร์
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็น ร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จานวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็น ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็ น แบบบั ญ ชี โ ครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

9.00

8.91

9.00

8.91

5,425,400.00

25.75

กองช่าง

5,425,400.00

25.75

150,000.00

0.71

กองการศึกษา

3,178,000.00

15.08

กองการศึกษา

3,328,000.00

15.79

3,432,870.00

16.29

กองสาธารณสุขฯ

211,000.00

1.00

กองการศึกษา สานัก
ปลัดฯ

40,000.00

0.19

กองการศึกษา สานัก
ปลัดฯ

3,683,870.00

17.48

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.00

1.98

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

11.00

10.89

13.00

12.87

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานการศึกษา
10.00

9.90

3.2 แผนงานสาธารณสุข
14.00

13.86

3.3 แผนงานงบกลาง
1.00
รวม

0.99

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

25.00
จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

24.75
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แผนงานงบกลาง

5.00

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.00
11.00

4.4 แผนงานการศึกษา

3.00

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม

2,795,950.00

13.27

กองสาธารณสุขฯ

2,575,200.00

12.22

กองสาธารณสุขฯ

720,000.00

3.42

กองสาธารณสุขฯ

540,000.00

2.56

กองสาธารณสุขฯ

10,000.00

0.05

กองสาธารณสุขฯ

6,641,150.00

31.52

170,000.00

0.81

170,000.00

0.81

1,992,000.00

9.45

1,992,000.00

9.45

21,070,420.00

100.00

4.95
2.97
10.89
2.97

1.00

0.99

23.00

22.77

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

2.00

1.98

2.00

1.98

สานักปลัดฯ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

29.00

28.71

29.00

28.71

101.00

100.00

สานักปลัดฯ

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตาบลแม่สรวย
1. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

ครุภณ
ั ฑ์
เก้าอี้ทางานคณะผู้บริหารและ
ประธานสภา

งบประมาณ
(บาท)
30,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย
สานักปลัด

รายละเอียด
งบประมาณ
(บาท)
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน
10,000
2 ตู้

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย สาธารณสุข

รายละเอียด
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร
พนักพิงสูง ปรับโยกเอนได้
สามารถปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบ
โช๊คแก๊ส มีล้อเลื่อน พร้อมเท้า
แขน จานวน 5 ตัว

1. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.2 แผนงานการสาธารณสุข
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน

1. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

ครุภณ
ั ฑ์
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

รายละเอียด
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ขนาด
40 ช่อง จานวน 1 ตู้

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

3,800

ทต.แม่สรวย

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

2. ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

ครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ

รายละเอียด
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ

งบประมาณ
(บาท)
952,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย
สานักปลัด

3. ประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

รายละเอียด
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
952,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย
สานักปลัด

รายละเอียด
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน 4 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
11,200

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย
สานักปลัด

4. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า

2

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

4,300

ทต.แม่สรวย

กองคลัง

5. ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

รายละเอียด
งบประมาณ
(บาท)
ของครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 8 ตัว 400,000
CCTV ) พร้อมติดตั้ง
,ภายนอกสานักงานเทศบาล
ตาบลแม่สรวย จานวน 24 ตัว

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย งานป้องกัน
สานักปลัด

2

ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

ทต.แม่สรวย

ที่

ครุภณ
ั ฑ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
จานวน 2 เครื่อง

24,000

งานป้องกัน
สานักปลัด

6. ประเภทครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
6.1 แผนงานการสาธารณสุข
ที่
1

ครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

รายละเอียด
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
59,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย กองสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)
7,500

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย กองสาธารณสุข

7. ประเภทครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1 แผนงานการสาธารณสุข
ที่
1

ครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต

รายละเอียด
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิต จานวน 3 เครื่อง

8. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สารวจ
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม

2

จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์

รายละเอียด
ของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม แบบพกพา
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
25,000

เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์
จานวน 1 ม้วน

3,500

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.แม่สรวย
กองช่าง

ทต.แม่สรวย

กองช่าง

บัญชีโครงการ
/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี .พศ. 2561
เทศบาลตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ
ด้านหลังอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่
ที่ 3

งบประมาณ (บาท)
182,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บ้านหล่าย
กองช่าง
สรวย หมู่ที่ 3

1

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บ
ของด้านหลังศูนย์ฝึกอาชีพ หมูที่ 3
บ้านหล่ายสรวย

2

โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. และ
บ่อพัก คสล. บริเวณด้านข้างถนน
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (เหมือง
กลาง) หมู่ที่ 12

วางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด สก.
0.60 เมตร และบ่อพัก คสล.
จ้านวน 18 บ่อ ยาวรวม 174.00
เมตร บริเวณด้านข้างถนนขนส่ง
ผลิตผลการเกษตร(เหมืองกลาง)
หมู่ที่ 12

410,000

บ้านจอมแจ้ง
หมู่ที่ 12

กองช่าง

3

โครงการก่อสร้างลานตากผลิตผล
ทางการเกษตร คสล. บริเวณด้านข้าง
อาคารเก็บวัสดุหมู่บ้านแม่สรวย
หมู่ที่ 5

ก่อสร้างลานตากผลิตผลทางการ
เกษตร คสล. ขนาดพืน้ ที่รวมไม่
น้อยกว่า 260 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร บริเวณด้านข้าง
อาคารเก็บวัสดุประจ้าหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

150,000

บ้านแม่สรวย
หมู่ที่ 5

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตลาดสด กองช่าง,กอง
เทศบาล สาธารณสุขฯ

4

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
ต้าบลแม่สรวย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต้าบล
แม่สรวย

5

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลแม่สรวย

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต้าบลแม่สรวย

100,000

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล

กองช่าง

6

โครงการถมดินบริเวณด้านหลัง
ส้านักงานเทศบาลต้าบลแม่สรวย
พร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้านแม่
สรวย

ขนาดพืน้ ที่รวม 1 – 0 – 00 ไร่ สูง
เฉลี่ย 1.90 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สรวย

500,000

ด้านหลัง
ส้านักงาน
เทศบาล
ต้าบลแม่สรวย

กองช่าง

7

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเทศบาลต้าบลแม่สรวย เทศบาลต้าบลแม่สรวย

300,000

บริเวณสวน
สาธารณ
เทศบาลฯ

กองช่าง

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8

โครงการสร้างถนน คสล. รหัสทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา
หลวงท้องถิ่น ชร.ถ33-005 สายเพือ่
0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่รวมไม่
การเกษตร(1) ซอยเหมืองกลาง หมู่ที่ น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร
4,11,12 บ้านจอมแจ้ง ต้าบลแม่สรวย
เทศบาลต้าบลแม่สรวย อ้าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย
(เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ)

1,734,600

ในเขต
เทศบาล
ต้าบลแม่สรวย

กองช่าง

9

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจาร จุดด้าเนินการ มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
จรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง 7,260 ตางรางเมตร
ท้องถิ่น ชร.ถ33-010 สายเทศบาล 6
หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย – หมู่ที่ 12 บ้าน
จอมแจ้ง ต้าบลแม่สรวย จ้านวน 2
ช่วง จ้านวน 6 เทศบาลต้าบลแม่สรวย
อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

2,018,800

ในเขต
เทศบาล
ต้าบลแม่สรวย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(ถนนคนเดิน)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ย
เลี้ยงค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
เพือ่ จ่ายเป็นตอบแทนเงินรางวัล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่า
เครื่องเสียง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

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

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

100,000 ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการเข้าวัดฟังธรรม

2

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

3

โครงการประเพณีสรงน้าพระ
ธาตุจอมแจ้ง

สถานที่
ดาเนินการ

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

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดอกไม้ธูปเทียน
ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ อาหาร
อาหารว่าง สาหรับพระสงฆ์
สามเณร

งบประมาณ
(บาท)
3,000

ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

เพือ่ จ่ายเป็น ค่าทาต้นเทียน ค่า
รางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่ม
ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในพิธี
การทางศาสนา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดอกไม้ธูปเทียน

20,000

ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

15,000

ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

170,000 ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ อาหาร
อาหารว่าง สาหรับพระสงฆ์
สามเณร

4

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินงานในการ
จัดงานฯ

5

โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ
ในวันออกพรรษา

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดอกไม้ธูปเทียน
สังฆทาน ชุดตักบาตร ค่าปัจจัย
ถวายพระสงฆ์ อาหาร อาหาร
ว่าง สาหรับพระสงฆ์ สามเณร

5,000

ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
15,000 ทต.แม่สรวย
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าจัด
ป้ายนิทรรศการ ค่าบารุงสถานที่
ค่าจัดทาใบประกาศ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล
ค่าอาหารและน้าดื่มให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
- จัดงานประเพณีสงกรานต์

กองการศึกษา

6

โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

7

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

8

โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้น เพือ่ จ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายพิธีการ
ปีใหม่
ทางศาสนา ป้ายโครงการ ฯลฯ

5,000

ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

9

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
สาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

20,000

ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าปรับสนาม ค่าเช่าเครื่องเสียง
วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ประจาสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น

200,000 ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
250,000 ทต.แม่สรวย
10 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธี
งานพิธีการต่างๆ
และงานพิธีการต่างๆ หรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
เช่น งานรับเสด็จงานเฉลิมฉลอง
งานรัฐพิธี งาน 12 สิงหามหา
ราชินี งาน 5 ธันวามหาราช งาน
เฉลิมพระเกียรติ งาน
เทิดพระเกียรติ งานพิธี
บวงสรวงศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

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

2,475,000 ทต.แม่สรวย
11 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุต ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด
ซอล
กว้าง 23 เมตร ยาว 43 เมตร หมู่ที่
5

กองการศึกษา

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
และค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณ
(บาท)
363,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศพด. ทต.แม่ กองการศึกษา
สรวย
สถานที่
ดาเนินการ

1

โครงการค่าใช้จ่ายบริหาร
การศึกษา ศพด.

2

โครงการอาหารเสริม (นม)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพของ
เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กฯ , รร
อนุบาลแม่สรวย

940,870

ศพด.ทต.แม่ กองการศึกษา
สรวย, รร.
อนุบาลแม่สรวย

3

โครงการอาหารกลางวัน

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่
สรวยดาเนินการอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียน

1,744,000

รร.อนุบาลแม่ กองการศึกษา
สรวย

4

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น การจัดการ
ศึกษาระดับอนุบาลศึกษา

20,000

ภายในประเทศ กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการเข้าค่ายผู้ปกครองสนอง เพือ่ จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนรู้
ประกอบการเข้าค่าย อุปกรณ์
สาธิต ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่า
วัสดุต่างๆ ค่าวิทยากรและอื่นๆ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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

12,000

ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

6

โครงการพัฒนาปรับปรุง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ อบรมบุคลากรทางการศึกษา ครู
สอนปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็ก เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าวิทยากร ฯลฯ

10,000

ทต.แม่สรวย

กองการศึกษา

7

อุดหนุน รร. อนุบาลแม่สรวย
เพือ่ อุดหนุนให้โรงเรียนอนุบาล
โครงการยุวฑูตความดีเฉลิมพระ แม่สรวย ดาเนินการตามโครงการ
เกียรติ

20,000

รร.อนุบาลแม่ กองการศึกษา
สรวย

8

โครงการจัดหาหนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพ์ ไว้บริการในห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ฯ

45,000

ทต.แม่สรวย

ลาดับที่
5

โครงการ / กิจกรรม

จัดหาหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ ไว้
บริการในห้องสมุดศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่
9

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ขนาดสูง
268,000 เทศบาลตาบล กองการศึกษา
รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส ๑.๙๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร
แม่สรวย
และรั้วเสา คสล.สาเร็จ ฯ บริเวณ รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส
โดยรอบอาคาร ศพด(.หลังใหม่) จานวน ๑ จุด และรั้วเสา คสล.
เชื่อมพืน้ ที่อาคารเดิม
สาเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงเคร่า
เหล็กรูปพรรณฯ สูง ๑.๘๐ เมตร
ยาว ๓๗.๕๐ เมตร รวมความยาว
ทั้งหมด ๑๐๙.๕๐ เมตร บริเวณ
โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(หลังใหม่)
เชื่อมพืน้ ที่อาคารเดิมฯ หมู่ที่ ๕
โครงการ / กิจกรรม

10 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แม่สรวย
เทศบาลตาบล
แม่สรวย

10,000

เทศบาลตาบล กองการศึกษา
แม่สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานการสาธารณสุข
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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

20,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

1

โครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
และส่งเสริมสุขภาพสาหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

2

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติ
ใหม่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

3

โครงการส่งเสริมการออกกาลัง
กายด้วยการเต้นแอโรบิค

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวิทยากร และค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

20,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

4

โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

40,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

5

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
สุนัขบ้า
อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

20,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

6

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม

10,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานการสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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

10,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

7

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าทิ้ง
จากชุมชนสู่แหล่งน้าธรรมชาติ

8

โครงการเฝ้าระวังปัยหาสุขภาพ
ในสภาวะหมอกควัน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

10,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

9

โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวิทยากร และค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

10,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

10 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

5,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการสร้างพืน้ ที่สเี ขียว

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

1,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการอาหารปลอดภัย

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานการสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

13 อุดหนุน รร. อนุบาลแม่สรวย
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ อุดหนุนให้โรงเรียนอนุบาล
20,000 รร.อนุบาลแม่
กอง
แม่สรวย ดาเนินการตามโครงการ
สรวย
สาธารณสุขฯ

14 อุดหนุน โครงการผ่าตัดหมันเพือ่ เพือ่ อุดหนุนให้ปศุสตั ว์จังหวัด
ลดจานวนสุนัขและแมวที่เป็น
เชียงราย ดาเนินการตามโครงการ
สัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของใน
พืน้ ที่จังหวัดเชียงราย

5,000

ปศุสตั ว์จังหวัด
กอง
เชียงราย
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.3 แผนงานงบกลาง
ลาดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบลแม่สรวย

งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ สมทบงบประมาณกองทุน
40,000
หลักประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไข
ที่ สปสช.กาหนด

สถานที่
ดาเนินการ

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

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แผนงานงบกลาง

1

เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 108,000 ทต.แม่สรวย สานักปลัด

2

เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สงู อายุ

1,843,200 ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

3

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ

624,000 ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

4

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เพือ่ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตาบลแม่สรวย

200,750 ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

5

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (งบ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
กลาง)
การจราจร

20,000

สานักปลัด

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ทต.แม่สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง
10,000 ทต.แม่สรวย สานักปลัด
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย

1

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
บทบาทสตรีและภาวะผู้นาสตรีใน
ชุมชน

2

โครงการอบรมให้ความรู้เพิม่
ศักยภาพจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชน

ค่าอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าวิทยากรและสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน

15,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าป้าย

10,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ค่าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
สอย ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ทต.แม่สรวย สานักปลัด

1

โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

2

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ค่าตอบแทนครูผู้ฝึก ค่าวัสดุในการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(อพปร.)

20,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สาหรับเด็ก เยาวชน และ
เสพติด
ประชาชนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย

20,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

4

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เช่น
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
สอย ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

50,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

5

โครงการสายตรวจ อปพร.

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม

45,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,000 ทต.แม่สรวย สานักปลัด

6

โครงการวัน อปพร.

7

โครงการอบรมซ้อมแผนด้านสา
ธารณภัยให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแม่สรวย

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

40,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

8

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

ศพ.ด 5 จุด ภายในเขตเทศบาล 24
จุด

400,000 ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

9

ปรับปรุงอาคารบรรเทาสาธารณภัย ต่อเติม ติดตั้ง สถานที่ และอุปกรณ์
ทต.แม่สรวย
ทีม่ ีความจาเป็น

100,000 ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

10 โครงการบริหารจัดการการป้องกัน อุดหนุนให้ ศพส.อ.แม่สรวย ตาม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โครงการฯ
ปราบปรามยาเสพติด ของฝ่าย
ปกครอง อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย

10,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา อุดหนุนให้ ศพส.จ.เชียงราย ตาม
เสพติด จังหวัดเชียงราย
โครงการฯ

10,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.4 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าของขวัญ ค่ารางวัล
ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าจัดนิทรรศการ

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 ทต.แม่สรวย กองการศึกษา

1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

2

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
สาหรับเด็กและเยาวชน
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดป้าย
นิทรรศการ ค่าบารุงสถานที่ ค่า
จัดทาใบประกาศ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ฯลฯ

10,000

ทต.แม่สรวย กองการศึกษา

3

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

20,000

ทต.แม่สรวย กองการศึกษา

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการกิจกรรมสาธารณกุศลกิ่ง
กาชาดอาเภอแม่สรวย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอแม่สรวย

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 ภายใน
สานักปลัด
อาเภอแม่
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่
1

2

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการปรับปรุงและปรับ ค่าดาเนินการ วัสดุ อุปกรณ์
เกลี่ยพืน้ ที่บ่อฝังกลบขยะ ปรับปรุงและปรับเกลี่ยพืน้ ที่บ่อ
ฝังกลบขยะ
โครงการ / กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายโครงการการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ดาเนินการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม
โครงการย่อย เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพสาหรับผู้บริหาร ,
สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงาน
เทศบาล , พนักงานจ้าง , ลูกจ้าง,
ผู้นาชุมชน ,คณะกรรมการ
หมู่บ้าน , กลุ่มแม่บ้าน , อสม. ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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

80,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

90,000

ทต.แม่สรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับที่
1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อุดหนุนทต.เจดีย์หลวง ตาม
การซื้อหรือการจ้างของ อปท. โครงการฯ
โครงการ / กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
เทศบาลประจาปี 2561

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

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

35,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

10,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

2

โครงการจัดงานวันเทศบาล

3

โครงการอบรมให้ความรู้แก่
รับฟังปัญหา ความต้องการ
ประชาชนในการมีสว่ นร่วมการ ข้อเสนอแนะ และระดม
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ความคิดที่หลากหลาย

25,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

4

โครงการเทศบาลน่าอยู่

10,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

5

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดการเลือกตั้ง
หรือสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าตอบแทน ค่า
เลี้ยงรับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์

150,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

6

โครงการจัดเก็บข้อมูลจาเป็น
พืน้ ฐาน

15,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแบบ
สารวจ สมุดสรุปข้อมูล ค่า
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม

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

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

15,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

20,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

โครงการถวายความจงรักภักดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สถาบันพระมหากษัตริย์เชื้อพระ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั พระบรมราชินีนาถ
วงค์

35,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

โครงการวันท้องถิ่นไทย

20,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

โครงการ / กิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

7

โครงการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายแก่พนักงานและ
ประชาชน

8

โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่
หมู่บ้าน/ชุมชนประจาเดือน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย แก่พนักงาน ผู้นา
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน
และราษฎรในเขตเทศบาล

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนใน
เขตเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

9

พระบรมวงศานุวงค์และตัวแทน
พระองค์

10

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันท้องถิ่นไทย และค่าอาหารและ
เครื่องดื่มค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับที่
11

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการบ้านเทิดไท้ เฉลิมพระ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เกียรติ
ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านให้แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และ
ยากจน ฯลฯ

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

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

30,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

12

โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการ
และค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

50,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

13

โครงการถวายความอาลัยน้อม
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการ
และค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

50,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

14

โครงการน้าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชา สู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการ
และค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

50,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

15

โครงการจ้างสถาบันสารวจ
ความพึงพอใจ

เพือ่ จ่ายเป็น ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง เพือ่ เป็น
ผู้ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

15,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับที่
16

17

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพใน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานและเสริมสร้าง วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
คุณธรรม จริยธรรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะสาหรับ
เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรม
ฯลฯ
โครงการอบรมสัมมนาและทัศน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ศึกษาดูงาน
สาหรับผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล , พนักงานเทศบาล ,
พนักงานจ้างเทศบาล , ผู้นา
ชุมชน , คณะกรรมการหมู่บ้าน

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

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

100,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

50,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

18

โครงการติดตั้ง เครื่องกระจาย
เสียงแบบไร้สาย

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงหรือ
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

850,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

19

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง ของ ทต.แม่สรวย

250,000

ทต.แม่สรวย

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินงานตาม
โครงการรักน้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

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

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

30,000

ทต.แม่สรวย

กองคลัง

20

โครงการรักน่า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

21

โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

20,000

ทต.แม่สรวย

กองคลัง

22

โครงการจัดทาหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีฯ

เป็นค่าใช้จ่ายในการการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สนิ ของเทศบาล
ให้เป็นปัจจุบัน

30,000

ทต.แม่สรวย

กองคลัง

23

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีของเทศบาล ฯลฯ

10,000

ทต.แม่สรวย

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

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

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

17,000

ภายในเขต
อาเภอแม่สรวย

สานักปลัด

15,000

ภายในเขต
อาเภอแม่สรวย

สานักปลัด

สานักปลัด

24

โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สรวย ตามโครงการอ.แม่สรวย
และเผาดอกไม้จันทน์

25

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี

26

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แม่สรวย ตามโครงการอ.แม่สรวย

50,000

ภายในเขต
อาเภอแม่สรวย

27

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ถวายสักการะพ่อขุนเม็งราย
มหาราช

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สรวย ตามโครงการอ.แม่สรวย

20,000

ภายในเขต
สานักปลัด
จังหวัดเชียงราย

28

โครงการอุดหนุนจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สรวย ตามโครงการอ.แม่สรวย

5,000

ภายในเขต
อาเภอแม่สรวย

สานักปลัด

29

โครงการอุดหนุนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

อุดหนุน อบต.แม่พริก ตาม
โครงการฯ

15,000

ภายในเขต
อาเภอแม่สรวย

สานักปลัด

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่
สรวย งานพิธีวันปิยมหาราช, งาน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

