




 

ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ประกอบข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดย
รวบรวมแผนงานโครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่มารวมกัน เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบนั้น 
 
  เทศบาลต าบลน้ าโจ้ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่มีการด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลน้ าโจ้  ในปีงบประมาณ 
2561 ไว้ในแผนฯ ฉบับนี ้
 
  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน เทศบาลต าบลน้ าโจ้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์โดย
ส่วนรวมในการก าหนดกรอบกิจกรรม/โครงการที่จะวางแนวทางพัฒนาในอนาคตต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
      แผน  เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการกระท า หรือองค์ประกอบของแผนงาน งานโครงการและ
กิจกรรมที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      กำรวำงแผน  จึงเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ถูกก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      แผนกำรด ำเนินงำน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงาน 
      ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
      1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้  
      2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
      3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
      4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
      5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
      6. เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ควรจะด าเนินการในช่วงระยะเวลาใด ซึ่งท าให้การ
ด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
      จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
      1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องการด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศ แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
      แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
      แผนด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่บรรลุในการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
      1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
      2.  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
      3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      4.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
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ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
      1.  เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร เนื่องจากแผนการด าเนินงานท าให้การท างานเป็นระบบ 
ก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการควบคุมการท างาน มีการร่วมมือ และประสานการท างานร่วมกัน 
      2.  ท าให้ผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ เพราะการวางแผนจะเป็นแนวทางที่ชัดเจน ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้จากแผนล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร เมื่อใด และมีใครเป็นผู้ร่วมท างานท าให้เกิด
ความมั่นใจ และแน่ใจว่าสิ่งที่ท านั้นสามารถท าได้ 
      3.  แผนการด าเนินงาน ท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
      4.  การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
      5.  สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
      6.  สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
      7.  ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 56.3 2,655,000       2.7 กองช่าง
 1.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 100.0 30,000            100.0 กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 100.0 660,000          56.4 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 2.2 แผนงานการเกษตร 4 100.0 15,000            50.0 ส านักปลัดเทศบาล
 2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 100.0 30,000            100.0 ส านักปลัดเทศบาล

บัญชสีรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

เทศบำลต ำบลน้ ำโจ้

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ

แบบ ผด.01 

 5 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2561



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 100.0 518,000          115.1 ส านักปลัดเทศบาล
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 100.0 125,000          72.7 ส านักปลัดเทศบาล

 3.3 แผนงานงบกลาง 5 100.0 24,190,000     98.9 ส านักปลัดเทศบาล,
 กองสาธารณสุขฯ

 3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 18 100.0 758,000          62.5 ส านักปลัดเทศบาล

 3.5 แผนงานการศึกษา 10 58.8 1,910,600       61.1 ส านักปลัดเทศบาล,
 กองช่าง

 3.6 แผนงานสาธารณสุข 4 80.0 1,048,920       71.4 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 3.7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10 100.0 296,000          189.7 ส านักปลัดเทศบาล,
 กองวิชาการฯ

 3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 100.0 267,000          120.9 ส านักปลัดเทศบาล,
 กองวิชาการฯ

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ

 6 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2561



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 4.1 แผนงานการเกษตร 3 150 40,000            27 ส านักปลัดเทศบาล
 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 33 30,000            33 ส านักปลัดเทศบาล
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร  

 5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15 107 619,400          143
ส านักปลัดเทศบาล,
 กองคลัง , กอง
วิชาการฯ

 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100 50,000            100 ส านักปลัดเทศบาล

 5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 100 102,200          100 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100 81,100            100 กองช่าง
รวม 91 70.54 30,587,920 41.4

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ

 7 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2561



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีต ด้าเนนิการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 309,000       ซอยบา้นนายค้านอ้ย กองช่าง

เสริมเหล็ก  บา้นฮ่องหา้ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยุชุมภ ู- ตลาดสด

 ยาว 100.00 เมตร บา้นฮ่องหา้

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน ๒๖๔,๐๐๐ 1. ซอยบา้นนาย กองช่าง

บา้นปา่จ ้า หมู่ที่ 2 3  สาย เกรียงไกร ธิปะละ

สายทางที่ 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 101.00 2. ซอยบา้นนาย

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร และพื นที่ทางเชื่อมขนาด ประหยัด  สายอนิต๊ะ

29.00 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย 2. ซอยบา้นนายบวร-

ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร ลักษณ์ เครือเกี ยว

สายทางที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

สายทางที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือพื นที่รวมกนัไมน่อ้ย

กว่า 614.00 ตารางเมตร

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

เทศบาลต าบลน้ าโจ้

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

แบบ ผด.02 

8 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน ๑๖๗,๐๐๐ 1. ซอยบา้นนายร่วง กองช่าง

 บา้นต๋อ หมู่ที่ 3 3 สายทาง   ปุ๊ดที  

 สายทางที ่1 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 50.00 2. ซอยบา้นนาย

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง สมเกยีรติ กา๋อนิ

เฉล่ียข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร 3. ซอยหนา้วัดต๋อ

สายทางที่ 2 ขนาดพื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 70.00 แกว้ - ล้าน ้าจาง 

ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

สายทางที่ 3 ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว

42.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมดินลูกรัง

ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร หรือพื นที่

รวมไมน่อ้ยกว่า 388.00 ตารางเมตร

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนดินลูกรัง บา้นต๋อ ด้าเนนิการปรับปรุงเสริมผิวถนนดินลูกรัง ๗๒,๐๐๐ บริเวณซอยบา้น กองช่าง

 หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 575.00 นายนวล  แกว้ลาว

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง

 ไมน่อ้ยกว่า 312.50 ลูกบาศกเ์มตร

5 โครงการวางทอ่ระบายน ้าพร้อมถนนดินลูกรัง ด้าเนนิการวางทอ่ระบายน ้าพร้อมดินลูกรังเกล่ียเรียบ ๒๕๗,๐๐๐ ซอยบา้นนางแพง กองช่าง

เกล่ียเรียบ บา้นหนอง หมู่ที่ 4 ดังนี เตจินะ

1. วางทอ่ คสล. ขนาด dia 0.60 เมตร จ้านวน  

116.00 ทอ่น บอ่พกั คสล. จ้านวน 9.00 บอ่

 

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

9 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

2. ถนนดินลูกรังเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร    

ยาว 122.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ  

มปีริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 117.12 ลบ.ม. หรือ

มคีวามยาวรวมไมน่อ้ยกว่า 122.00 เมตร

๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๕,๐๐๐ ซอย 4 บา้นนางคอน กองช่าง

บา้นน ้าโจ้ หมู่ที่ 5 กว้างเฉล่ีย 1.65 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนาเฉล่ีย กา๋วงศ์วิน

  0.10 เมตร หรือพื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 34.65    

ตารางเมตร  

๗ โครงการวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นน ้าโจ้ ด้าเนนิการวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด dia ๒๑๔,๐๐๐ ซอยนางลือ สุกา๋ กองช่าง

หมู่ที่ 5 0.40 เมตร จ้านวน 33.00 ทอ่น บอ่พกั คสล.

ขนาดในบอ่ 0.80 x 0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

จ้านวน 4.00 บอ่ พร้อมกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 39.00

เมตร ความยาวรวม 75.00 เมตร

๘ โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนนิการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๑,๐๐๐ ซอยบา้นนายประชัน กองช่าง

บา้นน ้าโจ้ หมู่ที่ 5 did 0.40 เมตร จ้านวน 14.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกั สายตุ่นแกว้

ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จ้านวน 1 บอ่ ความยาว

รวม 14.00 เมตร 

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

10 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

๙ โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนนิการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี ๑๒๙,๐๐๐ ซอยบ้านนายรุ่งเรือง กองช่าง

บา้นน ้าโจ้ หมู่ที่ 5 1. วางท่อ คสล.ขนาด dia 0.40 เมตร จ้านวน 78.00 ลือนอ้ย - บา้นนาย

ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล. จ้านวน 5.00 บอ่ แกว้ ขันค้า

2. วางทอ่ คสล. ขนาด dia 0.60 เมตร จ้านวน 1.00

ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล. จ้านวน 1.00 บอ่

3. ถนนดินลูกรังเกล่ียเรียบ ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.00

เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมปีริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 19.44 ลบ.ม.

4. รวมบอ่พกั คสล. ขนาดในบอ่ 0.80 x 0.80 เมตร  

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร จ้านวน 6.00 บอ่ ความยาว

รวม 83.00 เมตร 

10 โครงการกอ่รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนนิการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. 2 จุด ๒๕๐,๐๐๐ จุดที่ 1 ซอยบา้น กองช่าง

บา้นมอ่นแสนศรี หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร นายสนั่น เผ่าสิงห ์- 

ยาวรวม 53.00 เมตร นายมนสั วงศ์เมอืง -

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร นายเมอืง เชียงจันทร์

ยาวรวม 16.00 เมตร จุดที่ 2 ซอยบา้นนาง

นภิาพร กนัธิยะ

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๒๔,๐๐๐ ซอยนายหนอ่ย กองช่าง

บา้นแมป่งุ หมู่ที่ 7 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนาเฉล่ีย ศรีอนิแกว้

  0.10 เมตร หรือพื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 475.00    

 ตารางเมตร 

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

11 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๒๒,๐๐๐ ซอยบา้นนายกว๋น กองช่าง

บา้นปา่มว่ง หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนาเฉล่ีย เชื่อมต่อหนา้วัด

  0.10 เมตร และมพีื นที่ทางเชื่อม 1.50 ตารางเมตร  ปา่มว่ง  

 หรือมพีื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 513.50 ตารางเมตร  

๑๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สายทาง ๑๒๒,๐๐๐ สายทางที่ 1 ซอยบา้น กองช่าง

บา้นหนองพฒันา หมู่ที่ 9 สายทางที่ 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว นางสี  วังวงค์     

13.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมดินลูกรัง

ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร

สายทางที ่2 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 61.00 สายทางที่ 2 ซอยบ้าน

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง นายทนงค์ ปาลัว

เฉล่ียข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร  

สายทางที่ 3 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว สายทางที่ 3 ซอยบา้น

22.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมดินลูกรัง นางหว่ง กนุนา

ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร หรือพื นที่

รวมไมน่อ้ยกว่า 281.50 ตารางเมตร

๑๔ โครงการปรับปรุงผิวดินถนนลูกรังเกล่ียเรียบ ด้าเนนิการปรับปรุงเสริมผิวดินถนนลูกรังเกล่ียเรียบ ๑๒๘,๐๐๐ สายทางที่ 1 นานาย กองช่าง

บา้นหนองพฒันา หมู่ที่ 9 จ้านวน 3 สายทาง สมควร แกว้จักร -

สายทางที่ 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว คอกหมนูางการธิลา

1,200.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ สายเครือเทพ

ปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 360.00 ลูกบาศ์กเมตร

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
  งบประมาณ  

(บาท)
ล าดับ โครงการ

12 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

สายทางที่ 2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตร

ดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 60.00 ลูกบาศกเ์มตร

สายทางที่ 3 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 

435.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตร

ดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 130.50 ลูกบาศกเ์มตร

หรือปริมาตรดินลูกรังรวมไมน่อ้ยกว่า 550.50 ลบ.ม.

๑๕ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นต๋อแกว้พฒันา ด้าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล. จ้านวน 5 สายทาง ๒๖๑,๐๐๐ สายทางที่ 1 ซอยบา้น กองช่าง

หมู่ที่ 10 สายทางที ่1 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 17.00 นางเหรียญ  เถาแปง

เมตร พร้อมพื นที่ทางเชื่อมขนาด 28.00 ตารางเมตร

พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.15 เมตร

สายทางที่ 2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว สายทางที่ 2 ซอยบา้น

39.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมดินลูกรัง นางเร็ว วงศ์ใจค้า

ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร    

สายทางที่ 3 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว สายทางที่ 3 ซอยบา้น

68.00 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - นายมนสั ทองริว

0.20 เมตร

สายทางที่ 4 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว สายทางที่ 4 ซอยบา้น

32.00 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ นายอดุ สายปะละ

0.00 - 0.10 เมตร 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61  งบประมาณ  
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
โครงการล าดับ

13 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

 สายทางที่ 5 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว สายทางที่ 5 ซอยบา้น

24.00 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ นายอุ่นเรือน โมทารัตน์

0.00 - 0.10 เมตร หรือพื นที่รวมกนัไมน่อ้ยกว่า

607.00 ตารางเมตร

16 โครงการประชาสัมพนัธ์ขออนญุาตกอ่สร้าง ด้าเนนิการประชาสัมพนัธ์การขออนญุาตกอ่สร้าง - ทกุหมู่บา้น กองช่าง

อาคาร อาคารใหป้ระชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจในการขอ

อนญุาตกอ่สร้างอาคาร

17 โครงการชี ระวังแนวเขตกนัเขตถนนทางเทา้ ด้าเนนิการชี ระวังแนวเขตกนัเขตถนนทางเทา้ - ทกุหมู่บา้น กองช่าง

18 โครงการขึ นทะเบยีนทางหลวงทอ้งถิ่น ด้าเนนิการขึ นทะเบยีนทางหลวงทอ้งถิ่น - ทกุหมู่บา้น กองช่าง

จ้านวน 10 สายทาง

1.2 แผนงานการพาณชิย์
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา ด้าเนนิการตรวจสอบคุณภาพน ้าประปาทกุหมู่บา้น ๓๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น  กองช่าง  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ.  ๒๕60

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

สถานที่ด าเนินการ

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

14 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ด้าเนนิการส่งเสริมใหป้ระชาชนมกีารจัดการขยะ ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุข

ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในครัวเรือน และส่ิงแวดล้อม

๒ โครงการอนรัุกษท์รัพยากรน ้าและการจัดการ ด้าเนนิการอนรัุกษท์รัพยากรน ้าและการบริหาร ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุข

น ้าเสียในชุมชน จัดการน ้าเสียในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

๓ โครงการอดุหนนุศูนย์ประสานงานและบริหาร จ่ายเงินอดุหนนุศูนย์บริหารจัดการขยะ ทต.เกาะคา ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์ฯ จัดการขยะ กองสาธารณสุข

จัดการร่วมด้านการจัดการขยะอ้าเภอเกาะคา เพื่อใช้เปน็พื นที่ก้าจัดขยะ เกาะคา และส่ิงแวดล้อม

๔ โครงการจัดหาบคุลากรเพื่อปฏบิติังานด้านการ จ้างเหมาพนกังานจัดเกบ็ขยะทั ง 10 หมู่บา้น ๕๔๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

บริหารสาธารณะจัดเกบ็ขยะมลูฝอย ในต้าบลน ้าโจ้

2.2 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการปล่อยพนัธุป์ลาสู่แหล่งน ้า ด้าเนนิการปล่อยปลาลงสู่ล้าน ้าจางและแหล่งน ้า ๕,๐๐๐ ล้าน ้าจางและ ส้านกัปลัดเทศบาล

ในชุมชนเพื่อถวายเปน็พระราชกศุล แหล่งน ้าในชุมชน

๒ โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ ด้าเนนิการแจกกล้าไมแ้ละปลูกต้นไมเ้พื่อเฉลิม ๒,๕๐๐ พื นที่เทศบาลต้าบล ส้านกัปลัดเทศบาล

พระเกยีรติพระเจ้าอยู่หวัและพระราชวงค์ น ้าโจ้ ม.1-ม.10

๓ โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด้าริ ด้าเนนิการจัดกจิกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปอ้งกนั ๒,๕๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

 การพงัทลายของดิน บริเวณริมตล่ิงและที่ลาดชัน

พื นที่ต้าบลน ้าโจ้

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60

โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
พ.ศ.  ๒๕61

พ.ศ.  ๒๕61หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60
สถานที่ด าเนินการ

ล าดับ

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

15 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

๔ โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน ้าตามแนว ด้าเนนิการจัดกจิกรรมการสร้างฝายชะลอน ้าบริเวณ ๕,๐๐๐ ม.4, ม.9 ส้านกัปลัดเทศบาล

พระราชด้าริ ภเูขารักษาสภาพแวดล้อมของปา่ไมใ้หชุ้่มชื น

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาไฟปา่และ ด้าเนนิการกจิกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนั ๑๐,๐๐๐ พื นที่เส่ียงภยั ม.4,9 ส้านกัปลัดเทศบาล

หมอกควัน ไฟปา่และท้าแนวกนัไฟ

๒ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ด้าเนนิการจัดกจิกรรมปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ๒๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการกอ่สร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ ด้าเนนิการกอ่สร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 1 หลัง/ปี ๕๐,๐๐๐ หมู่บา้นเปา้หมายที่ ส้านกัปลัดเทศบาล

ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต้าบลน ้าโจ้ คณะกรรมการคัดเลือก

๒ โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสและเด็กด้อย การใหค้วามช่วยเหลือเคร่ืองอปุโภคบริโภค,ทนุทรัพย,์ ๔๖๘,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

โอกาสในพื นที่ จัดหารถรับส่ง และรับส่งเด็กด้อยโอกาส  

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

พ.ศ.  ๒๕61
ล าดับ โครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

สถานที่ด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60

16 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทา ด้าเนนิการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๑๕,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

สาธารณภยั  

๒ โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ด้าเนนิการตั งจุดตรวจ,จัดเวร อปพร.เฝ้าระวังเหตุ ๕,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

ในช่วงเทศกาลปใีหม่ 7 วัน 7 คืน

๓ โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ด้าเนนิการตั งจุดตรวจ,จัดเวร อปพร.เฝ้าระวังเหตุ ๕,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล
 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน 7 คืน    
4 โครงการอบรม อปพร. ด้าเนนิการอบรมประชาชนที่สมคัรสมาชิก อปพร. ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

จ้านวน 1 รุ่น

3.3 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้าเนนิการจ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

๒ โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพคนพกิาร ด้าเนนิการจ่ายเบี ยยังชีพคนพกิาร ๖,๗๒๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

๓ โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด้าเนนิการจ่ายเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ๒๑๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

๔ โครงการสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล ๒๓๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน ้าโจ้ ต้าบลน ้าโจ้ 

๕ โครงการสนบัสนนุกองทนุสวัสดิการชุมชน สมทบงบประมาณกองทนุสวัสดิการชุมชนต้าบลน ้าโจ้ ๓๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

ต้าบลน ้าโจ้  

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60

สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.  ๒๕61

พ.ศ.  ๒๕61

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
พ.ศ. ๒๕60หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

17 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ด้าเนนิการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ๑๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๒ โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ด้าเนนิการจัดกจิกรรมวันแม่ ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๓ โครงการสนบัสนนุการจัดงานรัฐพธิีของอ้าเภอ จ่ายเงินอดุหนนุอ้าเภอแมท่ะเพื่อสนบัสนนุการจัดงาน ๘,๐๐๐ อ้าเภอแมท่ะ ส้านกัปลัดเทศบาล

แมท่ะ รัฐพธิี

๔ โครงการวันเข้าพรรษา จัดพธิีกรรมทางศาสนาและท้าบญุฟงัเทศน์ ๑๕,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๕ โครงการท้าบญุตักบาตรในวันขึ นปใีหม่ จัดกจิกรรมท้าบญุตักบาตร, ทอดผ้าปา่ ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๖ โครงการวันผู้สูงวัย สูงค่า อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อด้าเนนิกจิกรรม ๓๒๕,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

วันผู้สูงวัย สูงค่า จ้านวน 10 หมู่ ได้แก่

ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ม.7,ม.9 และ ม.10

จ้านวนบา้นละ 20,000 บาท  ม.8 จ้านวน 15,000

บาท

๗ โครงการสืบสานต้านานไทลื อ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นฮ่องหา้ เพื่อด้าเนิน ๑๐๐,๐๐๐ บา้นฮ่องหา้ ส้านกัปลัดเทศบาล

กจิกรรมสืบสานต้านานไทลื อ

๘ โครงการแข่งขันเรือยาว อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนอง หมู่ที่ 4 ๓๐,๐๐๐ บา้นหนอง ม.4 ส้านกัปลัดเทศบาล

เพื่อด้าเนนิการแข่งขันเรือยาว

๙ โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดต้าบลน ้าโจ้ ด้าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต้าบลน ้าโจ้ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๑๐ โครงการส่งทมีนกักฬีาเข้าแข่งขันกบัหนว่ย ด้าเนนิการส่งทมีนกักฬีาเข้าแข่งขันกบัหนว่ยงานอื่น ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

งานอื่น

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61
ล าดับ โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

สถานที่ด าเนินการ
  งบประมาณ  

(บาท)

18 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑๑ โครงการกจิกรรมพานอ้งเข้าวัดเนื่องในวัน น้าบคุลากรและเด็กทกุคนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - วัดในเขตเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เข้าพรรษา เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ เข้าร่วมกจิกรรมวันเข้าพรรษา ต้าบลน ้าโจ้ เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

๑๒ โครงการกจิกรรมพานอ้งทอ่งธรรมะ น้าบคุลากรและเด็กทกุคนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - ศพด.ทต.น ้าโจ้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ เข้าร่วมกจิกรรมเกี่ยวกบัธรรมะ เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

๑๓ โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัทางสังคมใหเ้ด็กและ ด้าเนนิกจิกรรมส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและ - ศพด.ทต.น ้าโจ้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 เยาวชนต้าบลน ้าโจ้ "โตไปไมโ่กง" เยาวชนเปน็คนดี มคุีณธรรม มคีวามซ่ือสัตย์ สุจริต เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

๑๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิ ด้าเนนิกจิกรรมส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและ - ศพด.ทต.น ้าโจ้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

พอเพยีง เยาวชนน้าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

 ในการด้าเนนิชีวิตประจ้าวัน

๑๕ โครงการปรับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ด้าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับ - ศพด.ทต.น ้าโจ้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

ตามวัย

๑๖ โครงการประเพณีต๋านกว๋ยสลาก ร่วมกิจกรรมเพือ่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่ให้คงอยูสื่บไป - เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๑๗ โครงการประเพณีเข้ารุกขมลู ร่วมกิจกรรมเพือ่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่ให้คงอยูสื่บไป - เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๑๘ โครงการอนรัุกษป์ระเพณีสรงน ้าพระธาตุ ร่วมงานประเพณีสรงน ้าพระธาตุ 6 แหง่ - 1.พระธาตุดอยแกว้ ส้านกัปลัดเทศบาล

2.พระธาตุบา้นฮ่องหา้

3.พระธาตุบา้นปา่จ ้า

4.พระธาตุบา้นต๋อ

5.พระธาตุบา้นน ้าโจ้

6.พระธาตุบา้นมอ่น

แสนศรี

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61
ล าดับ โครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

19 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



3.5 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการกอ่สร้างหอ้งน ้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อด้าเนนิการกอ่สร้างหอ้งน ้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๐๐,๐๐๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองช่าง

เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

7.75 เมตร สูง 2.40 เมตร หรือพื นที่ไมน่อ้ยกว่า

23.25 ตารางเมตร

๒ โครงการกอ่สร้างกนัสาดทางเดินศูนย์พฒันา เพื่อกอ่สร้างกนัสาดทางเดินศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๑๐,๐๐๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองช่าง

 เด็กเล็ก เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ ขนาดกว้าง 2.00 - 2.50 เมตร เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

ยาวรวม 48.50 เมตร หรือพื นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า 

114.25 ตารางเมตร และเทพื นคอนกรีตผิวทรายล้าง

 ขนาดพื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 185.50 เมตร  

๓ โครงการอดุหนนุอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก จ่ายเงินอดุหนนุใหโ้รงเรียนไปด้าเนนิการจัดหา ๒๖๔,๐๐๐ ร.ร.บา้นฮ่องหา้ ส้านกัปลัดเทศบาล

นกัเรียนในโรงเรียนบา้นฮ่องหา้ อาหารกลางวันส้าหรับเด็กนกัเรียน

๔ โครงการอดุหนนุอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก จ่ายเงินอดุหนนุใหโ้รงเรียนไปด้าเนนิการจัดหา ๔๔๔,๐๐๐ ร.ร.ทองทพิย์วิทยา ส้านกัปลัดเทศบาล

นกัเรียนในโรงเรียนทองทพิย์วิทยา อาหารกลางวันส้าหรับเด็กนกัเรียน

๕ โครงการเรียนรู้ภาษาน้าพาสู่อาเซียน จัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนและองักฤษ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

ใหเ้ด็กในเทศบาลต้าบลน ้าโจ้ มคีวามพร้อมด้าน

ภาษาเพื่อรองรับการเปดิประเทศอาเซียน

๖ โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จัดหาอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒันา ๔๓๑,๒๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

 เด็กเล็กเทศบาลต้าบลน ้าโจ้  

พ.ศ.  ๒๕61
ล าดับ โครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60

20 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

๗ โครงการวันวิชาการและผลงานครู จัดแสดงผลงานทางวิชาการทางการศึกษา ๕,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๘ โครงการพฒันาความรู้สู่โลกกว้าง จัดกจิกรรมทศันศึกษานอกสถานที่ใหแ้กเ่ด็กและ ๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

ผู้ปกครองของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลน ้าโจ้    

๙ ค่าจัดการเรียนการสอน จัดซื อส่ือการเรียนการสอนประจ้าปขีอง ศพด. ๑๔๙,๖๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๑๐ โครงการแข่งขันกฬีาเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีาเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จัดหาวัสดุส้านกังาน, อปุกรณ์ในการจัดท้าหลักสูตร ๔๖,๘๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) สถานศึกษาของ ศพด. ทต.น ้าโจ้ 10,000 บาท

  จัดหาวัสดุงานบา้นงานครัว 26,800 บาท    

 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม, ค่าใช้จ่ายในการ    

ติดตั งและค่าบริการรายเดือนอนิเตอร์เนต็ 

ศพด. ทต.น ้าโจ้ 10,000 บาท
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สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
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 3.6 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรคเพื่อ จ่ายเงินอดุหนนุโรงพยาบาลแมท่ะ เพื่อเปดิใหบ้ริการ ๘๒๘,๙๒๐ โรงพยาบาลแมท่ะ กองสาธารณสุขฯ

คนต้าบลน ้าโจ้สุขภาพดี ประชาชน ณ โรงพยาบาลแมท่ะ สาขาน ้าโจ้ สาขาน ้าโจ้

๒ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ ด้าเนนิกจิกรรมเพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ ๑๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

อย่างครบวงจร อย่างครบวงจร

๓ โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาด จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ด้านการบริโภคอาหารที่ ๑๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

 ปลอดภยัปราศจากสารปนเปื้อน ปลอดภยัแกป่ระชาชน 

๔ โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ ด้าเนนิการจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ทรายอะเบท, ๒๐๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

น ้ายาพน่หมอกควัน

3.7 แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง ด้าเนนิการอบรมใหค้วามรู้แกก่รรมการตรวจการจ้าง ๕,๐๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

๒ โครงการอบรมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ด้าเนนิกจิกรรมใหค้วามรู้การมส่ีวนร่วมของประชาชน ๑๕,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น กองวิชาการฯ

ตามรัฐธรรมนญู พ.ศ.2560 ตามรัฐธรรมนญู พ.ศ.2560

๓ โครงการจัดท้าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ด้าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท้า ๒๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น กองวิชาการฯ

 แผนพฒันาทอ้งถิ่น

๔ โครงการติดตามประเมนิผลการปฏบิติังาน ด้าเนนิกจิกรรมติดตามประเมนิผลการปฏบิติังาน ๖,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น กองวิชาการฯ

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งในการเลือกตั งในเขต ๒๕๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

 เทศบาลต้าบลน ้าโจ้  

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

พ.ศ.  ๒๕61หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60
โครงการ

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

  งบประมาณ  
(บาท)

สถานที่ด าเนินการล าดับ

22 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

๖ โครงการลดขั นตอนและระยะเวลาการปฏบิติั ด้าเนนิการปรับลดขั นตอนและระยะเวลาการปฏบิติั - เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ ทกุกอง

ราชการ ราชการเพื่ออ้านวยความสะดวกแกป่ระชาชน

๗ โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้าง ด้าเนนิการจัดหาตัวแทนชุมชนในพื นที่ต้าบลน ้าโจ้ - เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ กองคลัง

จากตัวแทนชุมชน จ้านวน หมู่บา้นละ 2 คน เพื่อร่วมจัดหาพสัดุ

๘ โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซื อ ด้าเนนิการเผยแพร่ข้อมลูการจัดซื อจัดจ้างทางช่อง - เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ กองคลัง
จัดจ้าง ทางต่าง ๆ

๙ โครงการจัดท้าฐานข้อมลูสารสนเทศต้าบล ด้าเนนิการจัดท้าฐานข้อมลูข่าวสารสนเทศของต้าบล - เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ กองวิชาการฯ
น ้าโจ้

๑๐ โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ ด้าเนนิการผลิตส่ือส่ิงพมิพ์, ส่ืออเิลคทรอนกิส์ผ่าน - เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ ทกุกอง

 social network

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ ศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกนัและปราบปราม กจิกรรมโรงเรียนสีขาว, ครู D.A.R.E. , การตรวจ ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

ยาเสพติด คัดกรองผู้เสพยาเสพติด,การส่งเสริมอาชีพ,กจิกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

๒ โครงการส่งเสริมและพฒันาบทบาทของเด็ก จัดกจิกรรมส่งเสริมและพฒันาบทบาทของเด็ก เยาวชน ๖๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และส่งเสริมกจิกรรม สตรี ผู้สูงอายุ และศูนย์พฒันาครอบครัวต้าบลน ้าโจ้

ศูนย์พฒันาครอบครัวต้าบลน ้าโจ้ และส่งเสริม และกจิกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กจิกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61  งบประมาณ  
(บาท)

23 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

๓ โครงการทบทวนแผนชุมชนแบบบรูณาการ สนบัสนนุบคุลากรเพื่อใหค้วามรู้แกชุ่มชนในการ - ทกุหมู่บา้น กองวิชาการฯ

ทบทวนแผนพฒันาหมู่บา้น

๔ โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้าบลน ้าโจ้ เปดิใหบ้ริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ณ ส้านกังาน - เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

เทศบาลต้าบลน ้าโจ้

๕ โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภยั ด้าเนนิการฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภยัในเขตเทศบาล - เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๖ โครงการกอ่สร้างศาลาปา่สุสานบา้นน ้าโจ้ กอ่สร้างศาลาปา่สุสานขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว ๑๕๗,๐๐๐ ปา่สุสานบา้นน ้าโจ้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 10.00 เมตร สูงประมาณ 2.50 - 3.00 เมตร

พร้อมเทพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.20

เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ

พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 151.70 ตร.ม. และบอ่พกั 1 บอ่

พร้อมฝาปดิเหล็ก

๗ โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ๔๐,๐๐๐ บริเวณบา้นทุ่งน ้าโจ้ กองช่าง

บา้นน ้าโจ้ หมู่ที่ 5 ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

24 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญา ด้าเนนิการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวทางปรัชญา ๔๐,๐๐๐ ทกุหมู่บา้น ส้านกัปลัดเทศบาล

เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง

๒ โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้ในการผลิตปุ๋ยหมกั, ใหค้วามรู้ในการผลิตปุ๋ยหมกั,ปุ๋ยชีวภาพแก่ - เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

ชีวภาพ ประชาชน

๓ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง - เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง พึ่งพาตนเองได้

 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการสนบัสนนุการด้าเนนิกจิกรรมของ จ่ายเงินอดุหนนุที่ท้าการปกครองอ้าเภอแมท่ะ ๓๐,๐๐๐ อ้าเภอแมท่ะ ส้านกัปลัดเทศบาล

 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแมท่ะ  

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ล าดับ โครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

25 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย จัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจด้านระเบยีบ กฎหมาย ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

ทอ้งถิ่นแกผู้่บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาฯ ทอ้งถิ่น แกผู้่บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาฯ เทศบาล

เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ ต้าบลน ้าโจ้  

๒ โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีน ด้าเนนิการ ส้ารวจ ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษ ีและ ๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

ทรัพย์สิน ทะเบยีนทรัพย์สิน

3 โครงการอดุหนนุงบประมาณศูนย์รวมข้อมลู อดุหนนุองค์การบริหารส่วนต้าบลหวัเสือ ๓๐,๐๐๐ อ้าเภอแมท่ะ ส้านกัปลัดเทศบาล

ขา่วสารการจดัซื อหรือการจา้งขององค์กรปกครอง  

ส่วนทอ้งถิ่นอ้าเภอแมท่ะ 

๔ โครงการวันเทศบาล จัดกจิกรรมวันเทศบาล ๕,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๕ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ จัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพฒันา ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

พฒันาศักยภาพแกค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ศักยภาพการบริหารงานแกค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

และพนกังานเทศบาลต้าบลน ้าโจ้ และพนกังานเทศบาลต้าบลน ้าโจ้

๖ โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์และปลูกฝัง จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความซ่ือสัตย์และปลูกฝัง ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

ทศันคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทจุริต ทศันคติ วัฒนะรรมที่ดีในการต่อต้านการทจุริต

๗ โครงการส้ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ จัดจ้างสถาบนัการศึกษาที่เปน็กลางเพื่อส้ารวจ ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ ความพงึพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต้าบลน ้าโจ้

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

26 แผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

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

๘ โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร จัดส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกรมฯ ๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) และสถาบนัที่นา่เชื่อถือ

๙ โครงการจัดเกบ็ภาษเีคล่ือนที ด้าเนนิการจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่ราชการ เพื่อ - เทศบาลฯ กองคลัง

อ้านวยความสะดวกแกป่ระชาชน

๑๐ โครงการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศส่ือต่าง ๆ ด้าเนนิการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผ่านส่ือต่าง ๆ - เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

เช่น ทางเว็ปเซด์, เฟสบุ๊ก, ไลน ์และหนงัสือพมิพ์

๑๑ โครงการจัดกจิกรรม 5ส และ Big Clanning ด้าเนนิการจัดกจิกรรมท้าความสะอาดสถานที่ - เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

Day ราชการ

๑๒ โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองคอมพวิเตอร์ ด้าเนนิการจัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองคอมพวิเตอร์ - เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

แกบ่คุลากร แกบ่คุลากร จ้านวน 1 รุ่น

๑๓ โครงการจัดซื อครุภณัฑ์ส้าหรับปฏบิติังาน 1.จัดซื อตู้เหล็กแบบบานเปดิกระจกสูง จ้านวน 1  ตู้ ๖,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

(ส้านกัปลัดเทศบาล) 2.จัดซื อโต๊ะคอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 ตัว ๓,๕๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

๑๔ โครงการจัดซื อครุภณัฑ์ส้าหรับปฏบิติังาน 1.จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊คส้าหรับงาน ๖๓,๐๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

 (กองคลัง) ประมวลผล 3 เคร่ือง    

2.จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟ 1 KVA 1 เคร่ือง ๕,๘๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

๑๕ โครงการจัดซื อครุภณัฑ์ส้าหรับปฏบิติังาน 1.จัดซื อตู้กระจกบานเล่ือน จ้านวน 1 ตู้ ๓,๙๐๐ เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

(กองวิชาการและแผนงาน) 2.จัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ จ้านวน 1 เคร่ือง ๔,๓๐๐ เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

3.จัดซื อเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวด้า    

แบบที่ 1 จ้านวน 1 เคร่ือง ๗,๙๐๐ เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการจัดซื อครุภณัฑ์ส้าหรับปฏบิติังาน 1.สายดับเพลิง 2 เส้น ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

2.หวัฉีดดับเพลิง ชนดิปรับฝอยละเอยีดได้ 1 อนั ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส้านกัปลัดเทศบาล

5.3 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการจัดซื อครุภณัฑ์ส้าหรับฏบิติังาน 1.จัดซื อเกา้อี ผู้บริหาร จ้านวน 2 ตัว ๗,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

(กองสาธารณสุขฯ) 2.จัดซื อเกา้อี พนกังาน จ้านวน 4 ตัว ๗,๒๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

3.จัดซื อโต๊ะท้างาน 3.5 ฟตุ จ้านวน 1 ตัว ๕,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

4.จัดซื อจอภาพแบบ LCD หรือ LED จ้านวน 1 จอ ๓,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

5.เคร่ืองพน่หมอกควัน จ้านวน 1 เคร่ือง ๘๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โครงการจัดซื อครุภณัฑ์ส้าหรับปฏบิติังาน 1.จัดซื อโต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟตุ จ้านวน 2 ตัว ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองช่าง

(กองช่าง)  

2.จัดซื อเกา้อี ล้อเล่ือน จ้านวน 6 ตัว ๑๐,๘๐๐ เทศบาลฯ กองช่าง

3. ตู้เกบ็เอกสารบานทบึ จ้านวน 1 ตู้ ๔,๐๐๐ เทศบาลฯ กองช่าง

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั
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รายละเอียดของกิจกรรม

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

4.จัดซื อรอกโซ่มอืโยก (รอกก้ามะลอ) จ้านวน 1 อนั ๘,๕๐๐ เทศบาลฯ กองช่าง

5.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับงานส้านกังาน จ้านวน ๓๒,๐๐๐ เทศบาลฯ กองช่าง

2 เคร่ือง    

6.จัดซื อเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวด้าชนดิ ๑๕,๘๐๐ เทศบาลฯ กองช่าง

Network จ้านวน 2 เคร่ือง

ล าดับ โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั
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