แผนการดําเนินงาน
เทศบาลตําบลสถาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

www.sathan.go.th

โดย สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลสถาน
งานนโยบายและแผน

สารบัญ

1 บทนํา
บทนํา
วัตถุประสงค์ ของแผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ ของแผนการดําเนินงาน

1
1
1
1

2 บัญชี โครงการ/กิจกรรม
บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชี สรุ ปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2
7

ส่
1
บทนํา
ลักษณะของแผนปฏิบัติการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล/เทศบาลตําบล จัดทําแผนยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ และงบประมาณรายจ่า ยประจําปี
เทศบาล
และให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์กร
.ศ. 2548 เทศบาลตําบลสถาน จึงได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
เทศบาล
แผนดําเนินงาน
วัตถุประสงค์ ของแผนปฏิบัติการ

งรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
เทศบาลตําบลสถาน ประจําปี งบประมาณ 2557 ทํา
/โครงการ/กิจกรรม ในแผน

5
1. การรวบรวมแผนงาน/
สถาน
2. จัดทําร่ างแผนดําเนินงาน
3.
4.
เห็นชอบ
5.

เทศบาล หน่วยราชการส่ วนกลาง
เทศบาลตําบล

นินงาน

ประโยชน์ ของแผนปฏิบัติการ
1.
เทศบาล
2. สามารถใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปี งบประมาณ
3. ทําให้สามารถประสานและบูรณาการทํางานร่ วมกับหน่ว
4.

2
บัญชี โครงการกิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
2.1 สรุ ปงบหน้าแผนปฏิบตั ิการ
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางการผลิตสินคาและบริการเสริมสรางรายได เพิ่มความมั่นคงทางรายได
1.1 สนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร โดยการขยายพื้นที่ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใชสารเคมี การพัฒนาใหความรู ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพและเสริมสรางขีดความสามารถทางการตลาด
โดยมุงเนนการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย ทําการเกษตรอยางปลอดภัย ลดใชสารเคมี
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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 การบริหารจัดการศูนย

คาตอบแทนกรรมการ

35,000

ต.สถาน

สนง.

1. เสนอโครงการ

ปลัด

2. อนุมัติ

ถายทอดเทคโนโลยีการ

วัสดุอุปกรณศูนยกลางเทคโนโลยี

เกษตรประจําตําบล

งบประมาณเทศบาลตําบลสถาน

3. ดําเนินกิจกรรม

อื่นฯ

4. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

2 โครงการศูนยเรียนรูผลิต ศูนยเรียนรูผลิตพืชผักปลอด
พืชผักปลอดสารพิษ

50,000

ต.สถาน สนง.ปลัด

สารพิษ

1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ดําเนินกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

3 โครงการสงเสริมหมูบาน กิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

30,000

ต.สถาน สนง.ปลัด

1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ดําเนินกิจกรรม
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4. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

1. ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางการผลิตสินคาและบริการเสริมสรางรายได เพิ่มความมั่นคงทางรายได
1.1 สนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร โดยการขยายพื้นที่ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใชสารเคมี การพัฒนาใหความรู ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพและเสริมสรางขีดความสามารถทางการตลาด
โดยมุงเนนการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย ทําการเกษตรอยางปลอดภัย ลดใชสารเคมี
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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 อุดหนุนกลุมปลอดสารพิษ สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 14,600 ต.สถาน - สนง.ปลัดฯ 1. สอบถามงบประมาณ
เศรษฐกิจพอเพียง
กอสรางโรงเพาะเห็ดนางฟา
- กลุมผัก 2. แจงงบประมาณ
โครงการเพาะเห็ดนางฟา
ปลอดสารพิษ 3. ลงนามขอตกลง
ม.12
4. เบิกจาย
5. รายงานผล

5 โครงการจัดหาเมล็ดขาว โครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธดี

100,000

ต.สถาน สนง.ปลัด

1. เสนอโครงการ

พันธดี สนับสนุนเกษตรกร

2. อนุมัติ

ในการพัฒนาคุณภาพขาว

3. ดําเนินกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
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1. ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางการผลิตสินคาและบริการเสริมสรางรายได เพิ่มความมั่นคงทางรายได
1.3 สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการใหมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมการเกษตร และธุรกิจบริการสุขภาพ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
1 อุดหนุนกลุมพัฒนา
อบรมหมูบานละ 5 คน
25,172 ต.สถาน - สนง.ปลัดฯ 1. สอบถามงบประมาณ
สตรีตามโครงการ
- กลุมพัฒนา 2. แจงงบประมาณ
สงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ
สตรี
3. ลงนามขอตกลง
ถักสานตะกรา
4. เบิกจาย
5. รายงานผล
2 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี อบรมหมูบานละ 5 คน
ตามโครงการอบรมอาชีพ
แปรรูปอาหาร

26,550

ต.สถาน

- สนง.ปลัดฯ 1. สอบถามงบประมาณ
- กลุมพัฒนา 2. แจงงบประมาณ
สตรี
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผล

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1. ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางการผลิตสินคาและบริการเสริมสรางรายได เพิ่มความมั่นคงทางรายได
1.5 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ logistic เพื่อสนับสนุนทางการคาและบริการการคาชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ใกลเขตชายแดน รวมทั้งพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการทองถิ่น
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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 อบรมกลุมพัฒนาสตรี
อบรมภาษาอาเซียนแกสตรี
20,000 ต.สถาน -สนง.ปลัดฯ 1. จัดทําโครงการเสนอ
โครงการเตรียมความ
และประชาชน
- กลุมสตรี 2. ผูบริหารอนุมัติ
พรอมเขาสูอาเซียน ดาน อบรมการบริหารจัดการตลาด
3. จัดทําโครงการอบรม
ตลาด ภาษา การบริหาร และดําเนินงานกลุมใหเปน
4. ประเมินผลโครงการ
จัดการของกลุมอาชีพ
สากลและแขงขันตลาดรวมได
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
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1. ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางการผลิตสินคาและบริการเสริมสรางรายได เพิ่มความมั่นคงทางรายได
1.6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในตําบลใหเปนที่รูจักและสรางอาชีพโดยการสงเสริมใหมีไกดทองถิ่น ไกดนักเรียน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
1 หมูบาน Home stay
อบรมการจัดการหมูบาน
20,000 ต.สถาน -สนง.ปลัดฯ 1. จัดทําโครงการเสนอ
ต.สถาน
Home stay
- การทองเที่ยว 2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2 โครงการมัคคุเทศนนอย

อบรมมัคคุเทศนนอย
นักเรียนในเขต ต.สถาน

3 โครงการพัฒนาพื้นที่
หนองสลาบ

สงเสริมการทองเที่ยวและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในตําบล

5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
20,000 ร.ร.ในเขต -สนง.ปลัดฯ 1. จัดทําโครงการเสนอ
ต.สถาน - การทองเที่ยว 2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
10,300,000 ต.สถาน จ.เชียงราย 1. จัดทําแผนการทองเที่ยว
อ.เชียงของ 2. จัดทําโครงการเพื่อเสนอ
สนง.ปลัดฯ ขอรับการสนับสนุนงบฯ
3. จัดทําประมาณการและ
โครงการกอสราง
4. กอสรางอาคารศูนยวัฒนธรรม
และระบบสาธารณูปโภค
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.1 ดูแลปองกันแกไขปญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอนามัยแมและเด็ก เพื่อใหประชากรมีคุณภาพ ปญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ปองกันและลดปญหายาเสพติด, โรคติดตอที่มาตางดาว
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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

1 ฝกอบรมใหความรู
ดานยาเสพติด

อบรมใหความรูยาเสพติด
แกเยาวชน

20,000

ต.สถาน

2 โครงการกีฬาตอตาน
ยาเสพติด

กิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน
ต.สถาน

30,000

ต.สถาน

3 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ศตส.อ.เชียงของ

กิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของ ศตส.
อ.เชียงของ

10,000

ต.สถาน

(เงินอุดหนุน)

4 โครงการจัดซื้อยาตรวจ

จัดซื้อชุดตรวจสอบปสสาวะเพื่อ
คนหาผูเสพ/ผูตองสงสัยใน
สารเสพติด เมทแอมเฟ
ตามีน (ยาบา) เพื่อปองกัน สถานศึกษา วัด ชุมชน สถานที่
ปราบปรามผูเสพยาเสพติด ลอแหลม
ต.สถาน

1. จัดทําโครงการเสนอ
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
สนง.ปลัด 1. จัดทําโครงการเสนอ
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.เชียงของ 1. จัดทําโครงการเสนอ
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
สนง.ปลัด

4. ประเมินผลโครงการ

50,000

ต.สถาน

5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
สภ.เชียงของ 1. จัดทําโครงการเสนอ
สนง.ปลัด 2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการตรวจสารฯ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและสรุปผล
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.2 สงเสริมดานการศึกษา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรูวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นลานนาสูนักเรียน ประชาชน และชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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 โครงการจัดงานวัน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
34,000 วัดในเขต กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
วิสาขบูชา ป 2557
ต.สถาน
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
2 โครงการถวายเทียน
จัดหาเทียนประจําพรรษา
28,000 วัดในเขต กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
ประจําพรรษา
เพื่อถวายวัดในเขต ต.สถาน
ต.สถาน
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
3 งานประเพณีลอยกระทง กิจกรรมประกวดกระทง
100,000 สวน
กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
แขงขันนางนพมาศ
สาธารณะ
2. ผูบริหารอนุมัติ
บานแฟน
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ

4 โครงการงานดําหัว

กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

10,000

5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ทต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
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ผูสูงอายุ

ป 2557

2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.2 สงเสริมดานการศึกษา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรูวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นลานนาสูนักเรียน ประชาชน และชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการสรงน้ําพระ
กิจกรรมสรงน้ําพระแสนแซ
50,000 ทต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
แสนแซ ป 2558
วัดเชียงคาน ประจําป 2558
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผล
6 โครงการแหพระเกาวัด กิจกรรมแหพระเกาวัด
60,000 ทต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
ป 2558
ประจําป 2558
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผล
7 โครงการเทศนมหาชาติ กิจกรรมทําบุญฟงเทศน
55,000 วัดในเขต สภาวัฒนธรรม 1. จัดทําโครงการเสนอ
มหาชาติ
ต.สถาน
ต.สถาน 2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
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8 โครงการจัดงานประเพณี อุดหนุน อ.เชียงของ
และรัฐพิธี
1. งานพญามังราย
(เงินอุดหนุน)
2. สงกรานต จ.เชียงราย
3. สงเสริมวัฒนธรรมอันดี
ทางศาสนา
4. วันสงกรานต อ.เชียงของ

ผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.เชียงของ กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
20,000
2. ผูบริหารอนุมัติ
1,250
3. เบิกจาย
1,250
4. รายงานผล
8,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.2 สงเสริมดานการศึกษา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรูวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นลานนาสูนักเรียน ประชาชน และชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม กิจกรรมบรรพชาอุปสมบท
30,000 ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
โครงการบรรพชา
ภาคฤดูรอน
สภาวัฒนธรรม 2. ผูบริหารอนุมัติ
อุปสมบทภาคฤดูรอน
3. เบิกจาย
4. รายงานผล
10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
โครงการรวมพลชนชาติ
พันธ

กิจกรรมรวมพลชนชาติพันธ

20,000

ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
สภาวัฒนธรรม 2. ผูบริหารอนุมัติ
3. เบิกจาย
4. รายงานผล

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

กิจกรรมงานรากวัฒนธรรม

10,000

ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
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โครงการงานราก
วัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรม 2. ผูบริหารอนุมัติ
3. เบิกจาย
4. รายงานผล

12 สนับสนุนอาหารกลางวัน คาอาหารกลางวันเด็กเล็ก
728,000 ศพด.
กองการ 1. ประกาศสอบราคา
เด็กเล็กใน ศพด. และ
จํานวน 7 ศูนย จํานวน 130
โรงเรียนใน
ศึกษา 2. ประกาศผลสอบราคา
นักเรียนในเขต ต.สถาน คน
ต.สถาน
3. ลงนามสัญญา
- นักเรียนโรงเรียนชุมชน
448,000
4. สงมอบ
สถาน(ราษฎรดรุณวิทย)
5. เบิกจาย
จํานวน 112 คน
- นักเรียนโรงเรียนน้ํามา
444,000
จํานวน 111 คน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.2 สงเสริมดานการศึกษา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรูวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นลานนาสูนักเรียน ประชาชน และชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- นักเรียนโรงเรียนบานทุงงิ้ว
272,000 ศพด. กองการศึกษา
จํานวน 68 คน
รร.ในเขต
- นักเรียนโรงเรียนบานทุงอาง 300,000 ตําบลสถาน
จํานวน 75 คน
- นักเรียนโรงเรียนบาน
300,000
เชียงคาน จํานวน 75 คน
13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
กองการ 1. ประกาศสอบราคา
ศูนยพัฒนา
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ศพด.และนักเรียนใน

- เด็กเล็ก 7 ศูนย 130 คน

254,800 เด็กเล็กและ

เขต ต.สถาน

- ร.ร. น้ํามา 111 คน
- ร.ร. เชียงคาน 75 คน
- ร.ร.ทุงอาง 75 คน
- ร.ร. อนุบาลสถาน 112 คน
- ร.ร.ทุงงิ้ว 68 คน
กิจกรรมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
ศพด. ทั้ง 7 ศูนย

202,020 โรงเรียนใน
3. สงมอบ
136,500 เขต ต.สถาน
4. เบิกจาย
136,500
203,840
123,760
36,000 ศพด. ต.สถานกองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

14 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ศึกษา

2. ลงนามสัญญา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.3 พัฒนาบุคลากร สื่อ และวิธีการเรียนการสอนดานการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสการเขาถึงแหลงความรู
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
1 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน เพื่อเสริมสรางทักษะและ
84,000 ศพด. ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
สนาม
พัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
2. ผูบริหารอนุมัติ
ศพด. ทั้ง 7 ศูนย
3. จัดซื้อจัดจาง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2 โครงการอบรมผูดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ในตําบลสถาน
ศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
20,000 ศพด.ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.4 เสริมสรางความพรอมใหความรูและบริการประชาชนทุกชวงวัย ตลอดจนพัฒนาองคความรูแกครูผูสอนนักเรียนตอภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะภาษาจีน และ
แรงงานฝมือ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 อุดหนุนโรงเรียนน้ํามาตาม เพื่อใหนักเรียนมีทักษะทาง
โครงการเตรียมประชากร ภาษาจีน
สูประชาคมอาเซียน
(สอนภาษาจีน)

2 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
สถาน ตามโครงการ
เตรียมประชากรสู
ประชาคมอาเซียน
(สอนภาษาจีน)

เพื่อใหนักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาจีน

3 อุดหนุนโรงเรียนบาน
ทุงอาง ตามโครงการ
เตรียมประชากรสู
ประชาคมอาเซียน
(สอนภาษาจีน)

เพื่อใหนักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาจีน

งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
100,000 ร.ร.น้ํามา กองการศึกษา 1. สอบถามงบประมาณ
2. แจงงบประมาณ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
100,000 ร.ร.ชุมชน กองการศึกษา 1. สอบถามงบประมาณ
สถาน
2. แจงงบประมาณ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
100,000 ร.ร.ทุงอาง กองการศึกษา 1. สอบถามงบประมาณ
2. แจงงบประมาณ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.4 เสริมสรางความพรอมใหความรูและบริการประชาชนทุกชวงวัย ตลอดจนพัฒนาองคความรูแกครูผูสอนนักเรียนตอภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะภาษาจีน และ
แรงงานฝมือ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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 อุดหนุนโรงเรียนบาน
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะทาง
100,000 ร.ร.บาน กองการศึกษา 1. สอบถามงบประมาณ
เชียงคานตามโครงการ ภาษาจีน
เชียงคาน
2. แจงงบประมาณ
เตรียมประชากรสู
3. ลงนามขอตกลง
ประชาคมอาเซียน
4. เบิกจาย
(สอนภาษาจีน)
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
5 อุดหนุนโรงเรียนบาน
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะทาง
100,000 ร.ร.ทุงงิ้ว กองการศึกษา 1. สอบถามงบประมาณ
ทุงงิ้ว ตามโครงการ
ภาษาจีน
2. แจงงบประมาณ
เตรียมประชากรสู
3. ลงนามขอตกลง
ประชาคมอาเซียน
4. เบิกจาย
(สอนภาษาจีน)
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.5 สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
1 โครงการโรงเรียนผูสูง
เพื่อใหผูสูงอายุมีรายไดและ
20,000 ต.สถาน สํานักปลัดฯ 1. จัดทําโครงการเสนอ
อายุ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.6 สงเสริมบทบาทและความสัมพันธที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลสมาชิกใหมีคุณภาพ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
1 โครงการเสริมสรางศูนย เพื่อใหครอบครัวมีความ
10,000 ต.สถาน สํานักปลัดฯ 1. จัดทําโครงการเสนอ
พัฒนาครอบครัว
เขมแข็งมีสัมพันธภาพที่ดี
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
2 ฝกอบรมสรางเครือขาย เพื่อปองกันและแกไขปญหา
20,000 ต.สถาน สํานักปลัดฯ 1. จัดทําโครงการเสนอ
เฝาระวังเพื่อปองกัน
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี
กลุมสตรี 2. ผูบริหารอนุมัติ
แกไขปญหาความรุนแรง
ต.สถาน 3. จัดทําโครงการอบรม
ตอเด็กและสตรี
4. ประเมินผลโครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
3 โครงการฝกอบรมผูนํา เพื่อสงเสริมกิจกรรมเยาวชน
30,000 ต.สถาน สํานักปลัดฯ 1. จัดทําโครงการเสนอ
เด็กและเยาวชน
ใหสรางสรรคใหใชเวลาวาง
2. ผูบริหารอนุมัติ
ใหเกิดประโยชน
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
4 โครงการฝกอบรมปองกัน เพื่อสงเสริมกิจกรรมเยาวชน
30,000 ต.สถาน สํานักปลัดฯ 1. จัดทําโครงการเสนอ
การตั้งครรภในวัยรุน
เพื่อลดปญหาการมีเพศสัมพันธ
2. ผูบริหารอนุมัติ
กอนวัยอันควร
3. จัดทําโครงการอบรม
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.7 สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
1 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดแสดงออกและ
70,000 ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
ไดรับความสนุกสนาน
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2 โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบลสถาน

เพื่อสงเสริมเยาวชนและ
ประชาชนไดแสดงออกซึ่ง
ความสามารถดานการกีฬา

120,000

3 โครงการกีฬาชุมชนและ
ทองถิ่นสัมพันธ

เพื่อเชื่อมความสัมพันธของ
อปท. และชุมชนใน อ.เชียงของ
ใหเกิดประโยชน

70,000

ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
2. ผูบริหารอนุมัติ
3. จัดทําโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.7 สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
4 คาใชจายการจัดสงทีม
เพื่อจัดสงทีมนักกีฬาตัวแทน
40,000 ต.สถาน กองการศึกษา 1. จัดทําโครงการเสนอ
นักกีฬาตัวแทนเทศบาล ของเทศบาลเขารวมแขง
2. ผูบริหารอนุมัติ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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เขาแขงขันกีฬา

กีฬาประเภทตาง ๆ

3. จัดทําโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลและวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.8 สงเสริมดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการองคการภายใตหลักธรรมาภิบาล

27

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงาน
สมาชิกสภาฯ

2 สนับสนุนศูนยขอมูล
การจัดซื้อจัดจางของ
อปท. อ.เชียงของ

3 ปรับปรุงหองน้ํา สนง.
เทศบาลตําบลสถาน

4 จัดทําแผนพัฒนาสามป
และแผนชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากร

งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
250,000 อ.เชียงของ สํานักปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ
อุดหนุนเทศบาล ต.ศรีดอนชัย
35,000 ทต.สถาน สนง.ปลัด 1. สอบถามงบประมาณ
ตามโครงการศูนยรวมขอมูล
2. แจงงบประมาณ
ขาวสารจัดซื้อจัดจางของ อปท.
3. ลงนามขอตกลง
อ. เชียงของ
4. เบิกจาย
5. รายงานผล
ปรับปรุงหองน้ํา สนง.เทศบาล
60,000 ต.สถาน
กองชาง 1 ประกาศสอบราคา
จํานวน 2 หอง
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย
โครงการจัดทําแผนสามปและ
แผนชุมชน

20,000

ทต.สถาน สํานักปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดทําประชาคม
5. สรุปผล รายงานโครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.8 สงเสริมดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการองคการภายใตหลักธรรมาภิบาล
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
5 ปรับปรุงอาคาร
ปรัปบุรงอาคารหอประชุม
120,000 ต.สถาน
กองชาง 1 ประกาศสอบราคา
หอประชุมเทศบาล
2. ประกาศผลสอบราคา
ตําบลสถาน
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย
6 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

7 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สนง.ปลัด
- พัดลมไอเย็น
- คอมพิวเตอรตั้งโตะ
- เครื่องสํารองไฟ
- ตูเก็บชุดดับเพลิง
- ตูเก็บเอกสาร
- ชุดดับเพลิง

100,000

92,000
15,000
5,100
20,000
20,000
40,000

ต.สถาน

กองคลัง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
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. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษี
5. ประเมินผลโครงการ
1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ
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กองคลัง
- คอมพิวเตอรตั้งโตะ
15,000
- เครื่องสํารองไฟ
20,400
กองการศึกษา
- พัดลมติดผนัง
51,000
- เครื่องพิมพ Multifunction
29,400
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.8 สงเสริมดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการองคการภายใตหลักธรรมาภิบาล
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
7 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน กองชาง
- ตูเหล็กเก็บเอกสาร
12,000
- ขากลองระดับ
3,000
- กลองวัดมุม
110,000

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.9 พัฒนาและสงเสริมสุขภาพชีวิตทางดานสาธารณสุข สุขอนามัย สิ่งแวดลอม สวัสดิการสังคมสงเคราะห และสุขภาพที่ยั่งยืน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพื่อสนับสนุนสงเสริมกิจกรรม
85,000 16 หมูบาน กองการศึกษา 1 สืบราคา
หมูบาน ตําบล
การออกกําลังกาย
2. ขออนุมัติ
ศูนยกีฬาหมูบาน
3. ลงนามสัญญา
4. เบิกจาย
5. สงมอบใหหมูบาน
2 สมทบเขากองทุน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน 250,000 ตําบลสถาน สนง.ปลัดฯ 1. รับแจงยอดการสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
งานดานสาธารณสุขใน ต.สถาน
2. เสนออนุมัติ
3. ไดรับอนุมัติ
4. เบิกจาย

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3 โครงการสนับสนุนฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

เปนคาใชจายตอบแทนอาสา
ปศุสัตวในการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

4 คาใชจายในการระงับ
โรคระบาดตาง ๆ

ระงับโรคระบาดตาง ๆในตําบล
เชน ไขหวัดนก ไขเลือดออก
พิษสุนัขบา

5. รายงาน สปสช.
50,000 ทต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. ดําเนินโครงการ
5. เบิกจาย + รายงานผล
50,000 ทต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. ขออนุมัติจัดหาพัสดุ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.9 พัฒนาและสงเสริมสุขภาพชีวิตทางดานสาธารณสุข สุขอนามัย สิ่งแวดลอม สวัสดิการสังคมสงเคราะห และสุขภาพที่ยั่งยืน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
5 อุดหนุนชมรม อสม.
กิจกรรมโครงการรวมพลัง
73,900 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. สอบถามงบประมาณ
ตามโครงการรวมพลัง
สรางสุขภาพ
2. แจงงบประมาณ
สรางสุขภาพ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผล

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6 สนับสนุนการสาธารณสุข อุดหนุนคาใชจายศูนยพัฒนา
มูลฐานในเขต อปท.
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน
16 หมูบาน ๆ ละ 15,000 บาท

240,000

ต.สถาน

7 อุดหนุน สนง.ปศุสัตว
โครงการรณรงคพนน้ํายา
อ.เชียงของ ตามโครงการ ฆาเชื้อโรคในพื้นที่เลี้ยงสัตวปก
รณรงคพนน้ํายาฆาเชื้อโรค
ในพื้นที่เลี้ยงสัตวปก

30,000

ต.สถาน

8 โครงการหมูบาน
สงเสริมการจัดการ
สุขภาพ

30,000

ดําเนินโครงการหมูบาน
สงเสริมการจัดการสุขภาพ

สนง.ปลัดฯ 1. สอบถามงบประมาณ
2. แจงงบประมาณ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผล
สนง.ปลัดฯ 1. สอบถามงบประมาณ
2. แจงงบประมาณ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผล
1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2.9 พัฒนาและสงเสริมสุขภาพชีวิตทางดานสาธารณสุข สุขอนามัย สิ่งแวดลอม สวัสดิการสังคมสงเคราะห และสุขภาพที่ยั่งยืน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
9 เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส ใหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส
270,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. แจงรายชื่อ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33

จํานวน 45 คน

2. คัดเลือก
3. ขออนุมัติ
4. เบิกจาย
4. นําเงินเขาบัญชี
10 เงินสมทบกองทุน
เปนคาใชจายในการดําเนินงาน
50,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. รับแจงยอดการสมทบ
สวัสดิการชุมชน ต.สถาน สมทบงบประมาณดานสวัสดิการ
2. เสนออนุมัติ
ชุมชน ต.สถาน
3. ไดรับอนุมัติ
4. เบิกจาย
5. รายงานผลการดําเนินงาน
11 อุดหนุน อ.เชียงของ
โครงการสงเสริมกิจกรรม
3,000 อ.เชียงของ สนง.ปลัดฯ 1. สอบถามงบประมาณ
ตามโครงการสงเสริม
กิ่งกาชาด อ.เชียงของ
2. แจงงบประมาณ
กิจกรรมกิ่งกาชาด
3. ลงนามขอตกลง
อ.เชียงของ
4. เบิกจาย
5. รายงานผลการดําเนินงาน
12 คาใชจายเพื่อบรรเทา
กิจกรรมบรรความเดือดรอน
100,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
ความเดือดรอนของ
ของประชาชนเชนสงเสริม
2. อนุมัติ
ประชาชน
อาชีพ,แกปญหาการวางงาน
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3.2 สรางความรู จิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู ดูแล และใชประโยชนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
1 สงเสริมการปลอยพันธ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 15,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. รับแจงจากประมง
ปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ
2. ประสานงาน
3. เสนอขออนุมัติ
4. เบิกจาย
5. ไดรับพันธปลา
2 คาใชจายกิจกรรมสงเสริม โครงการฟนฟูสภาพปาในพื้นที่ 100,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
สนับสนุนการอนุรักษ
ปาตําบลสถาน
2. อนุมัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปลูกปา , อบรมแกนนํา,
3. ประสานงาน
และสิ่งแวดลอม
ประชาคมตําบล
4. ดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบการใชที่ดินและแหลงน้ําใหเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่เสี่ยงภัย การเตรียมความพรอมของระบบเตือนภัยและภัยพิบัติ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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 โครงการอาสาเตือนภัย อบรมเพื่อเตรียมความรูและ
15,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
ความเขาใจในการเตรียมการ
2. อนุมัติ
ปองกันภัยตามธรรมชาติ
3. ประสานงาน
ที่เกิดขึ้น
4. ดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.4 สรางความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ โดยจัดทําแผนปองกันและระบบเตือนภัย สรางระบบ/กลไกทางกฎหมายและใหความรูในการปองกันและแนวทางปฏิบัติใหกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
มลพิษจากหมอกควันฝุนละอองขนาดเล็ก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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 ซอมแผนระบบเตือนภัย โครงการเตรียมรับมือภัย
20,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
พิบัติธรรมชาติ
พิบัติธรรมชาติ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. ดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
2 โครงการปองกันและลด - โครงการปองกันและลด
50,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
อุบัติเหตุทางถนนในชวง อุบัติเหตุทางถนนชวงสงกรานต
2. อนุมัติ
เทศกาลสําคัญปงบ 2558 - โครงการปองกันและลด
3. ประสานงาน
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
4. ดําเนินโครงการ
ปใหม
5. ประเมินผลโครงการ
3 คาใชจายในการดําเนิน
- โครงการฝกอบรมสมาชิก
150,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
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งานศูนย อปพร.

4 คาใชจายในการดําเนิน
งานจัดการระบบแพทย
ฉุกเฉินของ อปท.

อปพร.
- อบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
- ฝกซอมแผนปองกันและ
ระงับบรรเทาสาธารณภัย
คาใชจายในการดําเนินงาน
ระบบการแพทยฉุกเฉินของ
อปท.
- วัสดุเครื่องแตงกาย
- อาสาสมัคร
- คาวัสดุ ฯลฯ

100,000

ต.สถาน สนง.ปลัดฯ

2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. ดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. ดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.4 สรางความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ โดยจัดทําแผนปองกันและระบบเตือนภัย สรางระบบ/กลไกทางกฎหมายและใหความรูในการปองกันและแนวทางปฏิบัติใหกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
มลพิษจากหมอกควันฝุนละอองขนาดเล็ก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการปองกันไฟปา
ฝกอบรมการเตรียมความพรอม 50,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
ในการควบคุมไฟปา
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. ดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.5 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการขยะของตําบลอยางเปนระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐานดานความปลอดภัยและสุขอนามัย
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
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 โครงการสงเสริมการ
โครงการสงเสริมการคัดแยก
500,000 ต.สถาน สนง.ปลัดฯ 1. เสนอโครงการ
คัดแยกขยะ
ขยะ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. ดําเนินโครงการ
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5. ประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ชายแดน
4.2 เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รักถิ่นเกิด เทิดทูนสถาบัน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

ขั้นตอน
การดําเนินงาน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1 คาใชจายในการจัด
กิจกรรมปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ
(เงินอุดหนุน)

กิจกรรมปกปองสถาบัน

10,000 อ.เชียงของ

2 โครงการจัดเครื่อง
กิจกรรมวันครบรอบวันสวรรคต
สักการะถวายเนื่องในวัน สมเด็จยา
ครบรอบวันสวรรคตและ
วันพระราชสมภพสมเด็จยา

3,750

3 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมวันแมแหงชาติ

2,000

4 โครงการจัดงานพิธี
กิจกรรมวันปยมหาราช
ถวายบังคมและวาง
พวงมาลาวันปยมหาราช

1,250

สนง.ปลัด 1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ
จ.เชียงราย กองการศึกษา 1. สอบถามงบประมาณ
2. แจงงบประมาณ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผลการดําเนินงาน
อ.เชียงของ กองการศึกษา 1. สอบถามงบประมาณ
2. แจงงบประมาณ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผลการดําเนินงาน
อ.เชียงของ กองการศึกษา 1. สอบถามงบประมาณ
2. แจงงบประมาณ
3. ลงนามขอตกลง
4. เบิกจาย
5. รายงานผลการดําเนินงาน
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ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ชายแดน
4.2 เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รักถิ่นเกิด เทิดทูนสถาบัน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
5 โครงการจัดงานวันเฉลิม กิจกรรมวันพอแหงชาติ
4,000 อ.เชียงของ กองการศึกษา
พระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว
(เงินอุดหนุน)
6 โครงการแผนดินธรรม
แผนดินทอง

กิจกรรมแผนดินทําแผนดินทอง
1 หมูบาน

7 โครงการกิจกรรมปกปอง กิจกรรมปกปองสถาบัน
สถาบันสําคัญของชาติ
พระมหากษัตริย

50,000

ทต.สถาน

10,000

ทต.สถาน

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ
สนง.ปลัด 1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ
สนง.ปลัด 1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติ
3. ประสานงาน
4. จัดหาพัสดุ
5. ดําเนินโครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนน บานนายพรชัย 390,000 บ.สถาน
กองชาง
หินคลุกบดอัดเขาสู
ม.1
บานนายสวาท กวาง 5 ม. ยาว
พื้นที่การเกษตร
540 ม. หนา 0.15 ม.
บานสถาน ม.1
2 โครงการวางทอระบายน้ํา 1. วางทอระบายน้ํา คสล. ศก.
คสล. บานทุงงิ้ว ม.2
ซอย 1 พรอมถมดินขยาย
ไหลทาง ยาว 120 เมตร

350,000

หมู 2

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน
บานน้ํามา ม. 3

กอสรางถังเก็บน้ําใส ระบบ
กรอง ขนาด 7 ลบม. ซม.
เครื่องสูบน้ําดี

426,000

บ.น้ํามา
ม.3

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนน

กอสรางถนน คสล. ซอยขางวัด

350,000 บ.เชียงคาน

กองชาง

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย
1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย
1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย
1 ประกาศสอบราคา

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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คสล.ภายในหมูบาน
บานเชียงคาน ม.4

เชียงคาน กวาง 5 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 133 ม.

ม.4

2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
5 โครงการวางทอสงน้ํา
380,000 บ.แฟน
กองชาง 1 ประกาศสอบราคา
วัสดุทอประปา PVC และน้ํายา
ประปาภูเขาเขาระบบ
ม.5
2. ประกาศผลสอบราคา
ประสานทอ
หอถังสูง บานแฟน ม.5
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

6 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. บาน
ทุงอาง ม. 6

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง .50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.

365,000

บ.ทุงอาง
ม.6

กองชาง

1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7 โครงการวางทอ คสล.
พรอมบอพัก คสล.
บานใหมทุงหมด ม.7

วางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง

8 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. บาน
เตน ม. 8

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง .50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 92 ม.

350,000

บานใหม
ทุงหมด
ม.7

กองชาง

336,000

บ.เตน
ม.8

กองชาง

0.60 เมตร จํานวน 199 ทอน
พรอมบอพัก 7 บอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
9 โครงการกอสราง
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
250,000 บ.ศรีดอนมูล กองชาง
รางระบายน้ํา คสล.
กวาง 0.30 ม. และวางทอ
ม.9
บานศรีดอนมูล ม.9
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
จํานวน 10 ทอน

10 โครงการกอสรางถนน

กอสรางถนน คสล. ซอย 4

350,000 บ.น้ํามาใต

กองชาง

1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย
1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

1 ประกาศสอบราคา

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
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

คสล.ภายในหมูบาน
บานน้ํามาใต ม.10

กวาง 4 ม. ยาว 166 ม.

11 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.
บานทุงงิ้วเหนือ ม. 11

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ขางรานฟูกิจ เสนผาศูนยกลาง

ม.10

350,000 บ.ทุงงิ้วเหนือ

2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย
กองชาง

1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

กองชาง

1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

ม.10

1.00 ม. ยาว 55 ม.
ม.

12 โครงการวางทอระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. เสน
คสล. พรอมบอพัก
ผาศูนยกลาง 0.60 ม. ยาว
บานสถานใต ม.12
175 ทอน พรอมบอพัก 9 บอ

392,000 บ.สถานใต
ม.12

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
ขั้นตอน
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
การดําเนินงาน
13 โครงการกอสรางเทลาน กอสรางเทลานคอนกรีต ขนาด
350,000 บ.น้ํามาเหนือ กองชาง 1 ประกาศสอบราคา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.13
2. ประกาศผลสอบราคา
พื้นที่ไมนอยกวา 865 ตร.ม.
บานน้ํามาเหนือ ม.13
3. ลงนามกอสราง
หนา 0.10 ม.
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4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย
14 โครงการกอสรางถนน
คสล.ภายในหมูบาน
บานเชียงคานใหม ม.14

กอสรางถนน คสล. จํานวน 3
จุด ดังนี้
1. ซอยบานนายหมาย เม็ดเพชร
2. ซอยบานนายคะนึก จันกรอง
3. ซอยบานนาชา เม็ดเพชร

350,000 บ.เชียงคาน
ใหม ม.14

กองชาง

1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

15 โครงการวางทอคอนกรีต วางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง
เสริมเหล็ก
0.60 ม. ยาว 175 ทอน.
บานทุงอางใหม
พรอมบอพัก 9 บอ
ม.15

350,000 บ.ทุงอางใหม

กองชาง

1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

16 โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา
บานใหมธาตุทอง ม.16

170,000 บ.ใหมธาตุทอง
ม.16

กองชาง

1 ประกาศสอบราคา
2. ประกาศผลสอบราคา
3. ลงนามกอสราง
4. ตรวจงานจาง, เบิกจาย

กอสรางรางระบายน้ํา 2 จุดดังนี้

1.ซอยสันติสุข กวาง .80 ม.
ยาว 98 ม.
2. ซอยราษฎรอุทิศ เสนผา ศก.
0.60 ม. จํานวน 86 ทอ พรอม
บอพัก 4 บอ

ม.15

180,000

ประกาศเทศบาลตําบลสถาน
เรื่อง แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
----------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26 (1) (2) และขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํา
แผนดําเนินงานใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกป
หรือภายในสามสิบวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ
ที่จะตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ นั้น ๆ
บัดนี้ เทศบาลตําบลสถาน ไดดําเนิน การจัด ทําแผนการดําเนิ นงานประจําปงบประมาณ
2558 ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยฯ เสร็จ เรีย บร อยแลว เทศบาลตําบลสถาน จึงขอประกาศใช
แผนการดําเนิน งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 26 (2) รายละเอียดแผนการดําเนินงานฯ แนบทาย
ประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายชวง ทะกัน)
นายกเทศมนตรีตําบลสถาน

