แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน
สํานักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
โทร./โทรสาร 0-5377-2565

สวนที่ 1
บทนํา

ประกอบดวย

- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

บทนํา

1

1. บทนํา

แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร เพื่อควบคุม
การดํ า เนิ น งานให เป น ไปอย า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งยั ง เป น เครื่อ งมื อ ในการ
ติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางจัดทําดังนี้
1. เปนแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินงาน
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. แสดงถึงเปาหมายรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ดําเนินการจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
2.1 เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพั ฒ นา กิ จ กรรมและงบประมาณที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.2 เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตําบลแมจันมี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นและมี
การจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ
2.3 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
2.4 เพื่ อให เป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
3.1 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัดทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่น เก็บ รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒ นาขององค กรปกครองสวนท องถิ่น หนวยราชการสวนกลาง ส วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจ และ
หน ว ยงานอื่ น ๆที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แล ว จั ด ทํ า ร า งแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3.2 คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ าบลแมจั น พิ จ ารณารางแผนการดํ าเนิ น งานแลว เสนอ
ผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
4. ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. เทศบาลมี แ ผนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ แสดงถึ งรายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. การดํ า เนิ น งานของเทศบาลตํ า บลแม จั น มี ค วามชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น มี ก าร
ประสานและบู ร ณาการการทํ า งานกั บ หน ว ยงานอื่น และมี การจํ าแนกรายละเอีย ดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
3. ทําใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

สวนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ประกอบดวย

-บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด 1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรม เด็กเยาวชน และประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน
1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา
1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน
1.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพ
1.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู
1.6 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน
รวม
2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ
2.3 แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย
2.4 จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
รวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน
คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
7
5
7
19

7.95
5.68
7.95
21.59

9,030,300
215,000
490,000
9,735,300

16.03
0.38
0.87
17.28

-

-

-

-

1
3
4

1.14
3.41
4.55

200,000
25,200,000
25,400,000

0.36
44.73
45.09

หนวย
ดําเนินการ
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ

2

ยุทธศาสตร
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา
พนังกั้นดินพังใหอยูในสภาพดีและไดมาตรฐาน
3.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม
3.5 แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน
คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

รวม

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็ง
และการบริหารจัดการกลุม
4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพิ่มสูงขึ้น
4.3 แนวทางการพัฒนาจัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
4.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ
4.7 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
4.8 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน
รวม

4

4.55

939,400

1.67

1
3

1.14
3.41

15,000,000
350,000

26.63
0.62

1
1
10

1.14
1.14
11.36

200,000
30,000
16,519,400

0.36
0.05
29.32

2

2.27

95,000

0.17

1
-

1.14
-

120,000
-

0.21
-

3
5

3.41
5.68

60,000
270,000

0.11
0.48

11

12.50

545,000

0.97

หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ

3

ยุทธศาสตร
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมลานนาตาง ๆ
5.2 แนวทางการพัฒนาจัดตั้งฟนฟูองคความรูในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเขาสูสังคม
ภูมิปญญา
5.3 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5.4 แนวทางการพัฒนายกยอง เชิดชูบุคคลที่ทําประโยชนใหกับสังคม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน
คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

รวม

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดบริการ
ดานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน
6.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน
6.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด
6.6 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร รานเสริมสวย แผงลอยใหไดมาตรฐาน
และถูกสุขอนามัย
6.7 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม
6.8 แนวทางการพัฒนาจัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน
6.9 แนวทางการพัฒนาปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคมคุณธรรมที่เอื้ออาทร
มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที มีความเสียสละ

4
-

4.55
-

295,000
-

0.52
-

3
7

3.41
7.95

500,000
795,000

0.89
1.41

3

3.41

190,000

0.34

2
1
5
-

2.27
1.14
5.68
-

100,000
100,000
155,000
-

0.18
0.18
0.28
-

2

2.27

110,000

0.20

-

-

-

หนวย
ดําเนินการ
กองการศึกษา
สํานักปลัด

กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด

-

4

ยุทธศาสตร
6.10 แนวทางการพัฒนาดําเนินการโครงการคลังปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญา
ผูสูงอายุ

รวม
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร พัฒนาบุคลากรและการใหบริการ
7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล
7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นของบุคลากร
7.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการ
และแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่
7.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอม
สําหรับการใหบริการ
7.5 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติอื่น
7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัย และการบริหารภัยพิบัติ
ใหมีประสิทธิภาพ
7.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
7.8 แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของทองถิ่น
7.9 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
7.10 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และเสรีภาพของประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน
คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
1.14
80,000
0.14
1
14

15.91

735,000

1.30

5
3

5.68
3.41

110,000
545,000

0.20
0.97

2

2.27

70,000

0.12

3

3.41

150,000

0.27

4
1

4.55
1.14

85,000
50,000

0.15
0.09

1

1.14

997,000

1.77

2
1

2.27
1.14

380,000
200,000

0.67
0.36

1

1.14

20,000

0.04

23
88

26.14
100.00

2,607,000
56,336,700

หนวย
ดําเนินการ

สํานักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ

4.63
100.00
5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
สนับสนุนงบประมาณการ
589,500
1 โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน) ดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน
2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
(1) คาอาหารกลางวันเด็ก
การบริหารสถานศึกษา
นักเรียนฯ จํานวน 159 คน
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน) จํานวน 890,400 บาท
(2) คาใชจายในการ
สงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาเปนคาปรับปรุง
หลักสูตร ฯลฯ
จํานวน 14,000 บาท

904,400

ผด 2

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สถานที่
หนวยดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 3
กองการศึกษา
ต.แมจัน

หมูที่ 3
ต.แมจัน

กองการศึกษา
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1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
3 คาอาหารเสริม (นม) ของ
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 480,200
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน
ปที่ 1-6 จํานวน 245 คน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สถานที่
หนวยดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 4
กองการศึกษา
ต.แมจัน

4 คาอาหารเสริม (นม)
ของโรงเรียนบานแมจัน
(เชียงแสนประชานุสาสน)

เด็กนักเรียนระดับอนุบาลชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 1,113 คน

2,025,660

หมูที่ 2
ต.แมจัน

กองการศึกษา

5 คาอาหารเสริม (นม) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน

เด็กนักเรียนระดับอนุบาล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 159 คน

311,640

หมูที่ 3
ต.แมจัน

กองการศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรียนบานแมจัน
(เชียงแสนประชานุสาสน)

อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนระดับอนุบาลชั้นประถมศึกษาปที่ 6

4,452,000

หมูที่ 2
ต.แมจัน

กองการศึกษา

จํานวน 1,113 คน
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1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
7 โครงการคาจัดการเรียน
จัดซื้อคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การสอน (รายหัว) สําหรับ
เทศบาลตําบลแมจัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมจัน
1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
จัดซื้อหนังสือพิมพ
1 โครงการสนับสนุนหองสมุด
ประชาชนของชุมชน
วันละ 2 ฉบับ
จํานวน 365 วัน
จํานวน 6 ชุมชน
2 โครงการศูนยภาษาตางประเทศ

อบรมใหประชาชนสามารถ
เรียนรูภาษาตางประเทศ
จํานวน 60 คน

งบประมาณ
266,900

งบประมาณ
50,000

70,000

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สถานที่
หนวยดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 3
กองการศึกษา
ต.แมจัน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สถานที่
หนวยดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่
กองการศึกษา
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หมูที่ 4
ต.แมจัน

กองการศึกษา
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1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
อบรมใหประชาชนสามารถ
3 โครงการอบรมคอมพิวเตอร
ใชคอมพิวเตอร
จํานวน 60 คน

งบประมาณ
30,000

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สถานที่
หนวยดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 3
กองการศึกษา
ต.แมจัน

4 โครงการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558

จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง
จํานวน 100 คน

50,000

หมูที่ 4
ต.แมจัน

สํานักปลัด

5 โครงการใหความรูแกผูชําระภาษี

ดําเนินโครงการใหความรู
แกผูชําระภาษี
จํานวน 1 ครั้ง

15,000

หมูที่ 4
ต.แมจัน

กองคลัง
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1.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดแขงขันกีฬาและ
320,000 ภายในเขต กองการศึกษา
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
สงนักกีฬาเขารวม
เทศบาล
การแขงขัน
ตําบลแมจัน
และพื้นที่
ใกลเคียง
2 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
จํานวน 1 ครั้ง

20,000

พื้นที่
จังหวัด
เชียงราย

กองการศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง
ผูเขารวม 300 คน

100,000

หมูที่ 4
ต.แมจัน

กองการศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ

จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง
ผูเขารวม 60 คน

10,000

พื้นที่
ภายในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองการศึกษา
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1.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
สนับสนุนงบประมาณ
10,000
5 อุดหนุนสํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
สํานักงานการทองเที่ยว
จัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
แหงชาติ ครั้งที่ 36
จํานวน 1 ครั้ง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สถานที่
หนวยดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
พื้นที่
จังหวัด
เชียงราย

สนับสนุนงบประมาณ
สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
จํานวน 1 ครั้ง

10,000

พื้นที่
จังหวัด
เชียงราย

กองการศึกษา

7 โครงการจัดการแขงขันจักรยานประเภท จัดการแขงขันจักรยานฯ
ถนนชิงถวยพระราชทาน "คิงสคัพ" และ จํานวน 1 ครั้ง
การแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร สนามที่ 1 ประจําป 2558

20,000

พื้นที่
ในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองการศึกษา

6 อุดหนุนสํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
แขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ
ครั้งที่ 16

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
ขุดลอกทอระบายน้ําที่
1 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา
ในเขตเทศบาล
อุดตันทุกจุดในเขตเทศบาล

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
200,000

ถนน
สายหลัก
7 สาย
ในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

ผด 2

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.

กองสาธารณสุขฯ
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2.3 แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
เพื่อจัดการขยะอยาง
1 โครงการจัดการขยะ
ถูกหลักสุขาภิบาล ณ บอ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
ฝงกลบขยะของเทศบาล
จํานวน 1 แหง

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
200,000

บอฝงกลบ
ขยะของ
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดทาย

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
แบบอัดทาย
จํานวน 1 คัน

3,000,000

เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการกอสรางสถานีขนถาย
ขยะมูลฝอย

เพื่อกอสรางสถานีขนถาย
ขยะมูลฝอย

22,000,000

บอฝงกลบขยะ
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองสาธารณสุขฯ

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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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

ผด 2

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพังใหอยูในสภาพดีและไดมาตรฐาน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
สถานที่
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
1 กอสรางถนน ค.ส.ล.
กอสรางถนน ค.ส.ล. วางทอพรอม
147,000
หมูที่ 8
กองชาง
วางทอพรอมบอพัก ศาลา
บอพัก ศาลา ซอย 8 (สุดซอย)
ตําบลแมจัน
ซอย 8 (สุดซอย) หมูที่ 8
หมูที่ 8 ขนาดความกวาง 4.00 เมตร
ยาว 33.80 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 135.20 ตารางเมตร
2 กอสรางถนนและ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนบานหมอเลิศ หมูที่ 4

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 364.00 ตารางเมตร
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ความยาวไมนอยกวา 104.00 เมตร
และกอสรางบอพัก ค.ส.ล. จํานวน
ไมนอยกวา 11 บอ

565,600

หมูที่ 4
ตําบลแมจัน

กองชาง
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3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพังใหอยูในสภาพดีและไดมาตรฐาน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
ตอเติมโครงหลังคาสถานที่จัดกิจกรรม
132,000
หมูที่ 2
กองชาง
3 ตอเติมโครงหลังคาสถานที่
จัดกิจกรรมอาคาร
อาคารอเนกประสงค หมูที่ 2
ตําบลแมจัน
อเนกประสงค หมูที่ 2
ขนาดความกวาง 6.00 เมตร
ยาว 16 เมตร สูง 5.40 เมตร
4 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค หมูที่ 8

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
หมูที่ 8 ขนาดความกวาง 8.00 เมตร
ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร

94,800

3.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
กอสรางตลาดสดใหไดมาตรฐาน
15,000,000
1 โครงการกอสรางตลาดสด
ตลาดสดนาซื้อ

หมูที่ 8
ตําบลแมจัน

สถานที่
ดําเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองชาง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง
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3.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
50,000
ภายในเขต
กองชาง
1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณการไฟฟา
อําเภอแมจัน
สวนภูมิภาคอําเภอแมจันตามโครงการ
เทศบาล
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาในเขต
ตําบลแมจัน
เทศบาลตําบลแมจัน
200,000
ภายในเขต
กองชาง
2 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณการประปา
สาขาแมสาย
สวนภูมิภาคสาขาแมสาย ตามโครงการ
เทศบาล
ขยายเขตและติดตั้งประปาและคา
ตําบลแมจัน
ติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิงในเขตเทศบาล
100,000 บอฝงกลบขยะ กองชาง
3 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อขยายเขตและติดตั้งไฟฟา
อําเภอแมจัน เพื่อขยายเขต
บอฝงกลบขยะของ
เทศบาล
และติดตั้งไฟฟาบอฝงกลบขยะ เทศบาลตําบลแมจัน
ตําบลแมจัน
ของเทศบาลตําบลแมจัน
3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน
ในเขตเทศบาล
พหลโยธิน/ปรับปรุงวงเวียนและ
ปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดําเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง
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3.5 แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ขุดลอกลําน้ําจันภายใน
คาขุดลอกลําน้ําจัน
เขตเทศบาลตําบลแมจัน
ภายในเขตเทศบาลตําบลแมจัน

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ดําเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

ผด 2

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดการฝกอบรมให
สํานักปลัด
1 โครงการฝกอบรมและ
80,000
หมูที่ 4
สงเสริมอาชีพราษฎร
ประชาชนในเขต
ต.แมจัน
เทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 60 คน
2 อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลแมจัน

สนับสนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลแมจัน

15,000

หองประชุม
เทศบาล
ตําบลแมจัน
หมูที่ 4
ต.แมจัน

สํานักปลัด
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4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพิ่มสูงขึ้น
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
จัดกิจกรรมออกราน
1 โครงการมหกรรมอาหารและ
ผลิตภัณฑทองถิ่น
จําหนายอาหาร
จํานวน 1 ครั้ง
ผูเขารวม 1,500 คน

งบประมาณ
120,000

4.7 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
จัดกิจกรรม
10,000
1 โครงการครอบครัวสัมพันธ
จํานวน 1 ครั้ง
ผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 30 ครอบครัว
2 โครงการบวรรวมใจ
เพื่อทองถิ่นไทยพัฒนา
(แผนดินธรรมแผนดินทอง)

จัดกิจกรรมโครงการบวร
รวมใจเพื่อทองถิ่นไทยพัฒนา
(แผนดินธรรมแผนดินทอง)
จํานวน 1 ครั้ง

30,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 4
ต.แมจัน

สถานที่
ดําเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

หมูที่ 4
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัด

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัด

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.

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.

สํานักปลัด

19

4.7 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
ที่ทําการ
สํานักปลัด
3 อุดหนุนที่ทําการคณะกรรมการ สนับสนุนงบประมาณ
กลุมพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน
ที่ทําการคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตามโครงการการจัดกิจกรรม
กลุมพัฒนาสตรี
พัฒนาสตรี
เนื่องในวันแมแหงชาติและ
อําเภอแมจัน
อําเภอแมจัน
โครงการจัดงานวันสตรีสากล
ต.สันทราย
4.8 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดประชุมสัมมนา
60,000
หมูที่ 4
1 โครงการประชุมสัมมนา
สํานักปลัด
ผูนําชุมชนและ
ผูนําชุมชน และ
ต.แมจัน
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
ผูเขารวมประชุมสัมมนา
จํานวน 12 ครั้ง
ฝกอบรมสํารวจและ
2 โครงการฝกอบรมสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
จํานวน 1 ครั้ง
ผูเขารวม 40 คน

20,000

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

สํานักปลัด
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4.8 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
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 โครงการเลือกตั้ง
จัดการเลือกตั้งใหได
10,000
หมูที่
สํานักปลัด
คณะกรรมการชุมชน
2,3,4,5,7,8
คณะกรรมการชุมชน
ต.แมจัน
ชุมชนละไมเกิน 12 คน
จัดอบรมสรางความสามัคคี
เพื่อความปรองดองและ
สมานฉันทใหคนในชุมชน

30,000

หมูที่ 4
ต.แมจัน

สํานักปลัด

5 โครงการเสริมสรางพลังเครือขาย 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ชุมชนทองถิ่นนาอยูมุงสูตําบล ยกระดับการมีสวนรวม
สุขภาวะเทศบาลตําบลแมจัน
ของคนในชุมชน
2. เพื่อพัฒนาการมีสวนรวม
ทํางานเปนเครือขาย สราง
แหลงเรียนรู และพัฒนา
แหลงเรียนรู

150,000

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการประชารวมใจ
สรางสรรคความสามัคคีเพื่อ
ความปรองดองและสมานฉันท
เทศบาลตําบลแมจัน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมลานนาตาง ๆ
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
จัดกิจกรรม
1 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 5 ครั้ง

งบประมาณ
240,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา

2 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

จัดกิจกรรม
จํานวน 2 ครั้ง

30,000

พื้นที่ในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองการศึกษา

3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมจัน
ในการจัดงานวันสําคัญ
ประเพณีตาง ๆ และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ
สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 1 ครั้ง

20,000

พื้นที่ในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองการศึกษา

ผด 2

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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5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมลานนาตาง ๆ
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
สนับสนุนงบประมาณ
4 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง
ตามโครงการสงเสริมประเพณี
วัดพระธาตุดอยตุง
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
จํานวน 1 ครั้ง
ดอยตุง ป 2558

งบประมาณ
5,000

5.3 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
จัดกิจกรรมตลอดป
50,000
1 โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ของชาติและงานรัฐพิธี

2 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอแมจันตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ
และงานประเพณีทองถิ่น
พิธีทางศาสนา

สนับสนุนงบประมาณ
ที่วาการอําเภอแมจัน
จํานวน 1 ครั้ง

30,000

สถานที่
ดําเนินการ
วัดพระธาตุ
ดอยตุง

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน
หมูที่ 2
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัด

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.

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.

สํานักปลัด
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5.3 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
3 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ
420,000
จํานวน 6 จุด
ขนาดความกวางไมนอยกวา
2.50 เมตร ความสูงไม
นอยกวา 4.50 เมตร

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ

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.

สํานักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

ผด 2

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม
6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
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 โครงการบริหารจัดการฌาปนสถาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่
50,000
หมูที่ 5
กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลตําบลแมจัน
เกี่ยวของกับพิธี
ต.แมจัน
ฌาปนกิจศพ เพื่อให
บริการกับประชาชน
จํานวน 6 ชุมชน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลแมจัน

ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผูสูงอายุ
จํานวน 150 คน

50,000

เทศบาล
ตําบล
แมจัน

กองสาธารณสุขฯ

3 อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน
จํานวน 6 ชุมชน

90,000

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

กองสาธารณสุขฯ
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6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
รายละเอียดของโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
1 โครงการปองกันและกําจัด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่
โรคติดตอโดยแมลง
เกี่ยวของและจายเปน
คาใชจายที่เกี่ยวของ
เพื่อปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออก
2 โครงการสนับสนุน ปองกัน
และกําจัดโรคติดตอจากสัตว
(พิษสุนัขบา, โรคไขหวัดนก ฯลฯ)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของและจายเปน
คาใชจายที่เกี่ยวของ
เพื่อปองกันควบคุม
โรคติดตอจากสัตว

6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน
รายละเอียดของโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบดูแล
การดูแลผูสูงอายุโดยเอาพื้นที่
ผูสูงอายุโดยเอาพื้นที่เปน
เปนตัวตั้ง
ตัวตั้งทําใหผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลครอบคลุมทุกดาน

งบประมาณ
50,000

50,000

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุขฯ

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.

กองสาธารณสุขฯ

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุขฯ

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.

26

6.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด
รายละเอียดของโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
จัดกิจกรรมปองกันและ
30,000
1 โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
แกไขปญหายาเสพติด
ของศูนยประสานงาน
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดเทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 2 กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุขฯ

2 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดอําเภอแมจัน

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด
อําเภอแมจัน (ศพส.อ.แมจัน)
จํานวน 1 ครั้ง

10,000

พื้นที่
อ.แมจัน

กองสาธารณสุขฯ

3 อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย (ศพส.จ.ชร.)
จํานวน 1 ครั้ง

10,000

พื้นที่
จ.เชียงราย

กองสาธารณสุขฯ

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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6.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด
รายละเอียดของโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
4 อุดหนุนโรงเรียนบานแมจัน
สนับสนุนงบประมาณ
5,000
(เชียงแสนประชานุสาสน)
โรงเรียนบานแมจัน
ตามโครงการปองกันเด็กและ
(เชียงแสนประชานุสาสน)
เยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
ตามโครงการปองกันเด็ก
และเยาวชนวัยเสี่ยง
ในสถานศึกษา
จํานวน 1 ครั้ง
5 โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เพื่อลดจํานวนนักสูบหนาใหม
100,000
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน
ใหการบําบัดนักสูบหนาเดิม
โดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง
สรางชุมชนปลอดบุหรี่ และ
สรางคนตนแบบ องคกร
ตนแบบในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียน
บานแมจันฯ

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุขฯ

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.

กองสาธารณสุขฯ
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6.7 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
ดําเนินการ
สนับสนุนงบประมาณ
1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน
10,000
พื้นที่
สํานักปลัด
กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน
ตามโครงการจัดกิจกรรม
อ.แมจัน
การรับบริจาคโลหิตและ
จํานวน 1 ครั้ง
ชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
ในพื้นที่บริการของ
กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน
2 โครงการสงเคราะห
ผูประสบสาธารณภัย

จัดโครงการเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนและผูประสบ
สาธารณภัยในเขต
เทศบาลตําบลแมจัน

100,000

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

6.10 แนวทางการพัฒนาดําเนินการโครงการคลังปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ
สนับสนุนงบประมาณ
1 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ
80,000
พื้นที่
ชมรมผูสูงอายุเทศบาล
เทศบาลตําบลแมจัน
ในเขต
ตําบลแมจันตามโครงการ
ตามโครงการตลาดนัด
เทศบาล
ภูมิปญญาผูสูงอายุ
ตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ
ตําบลแมจัน
จํานวน 1 ครั้ง

สํานักปลัด

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุขฯ

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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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการใหบริการ
7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
10,000
หมูที่ 4
จํานวน 1 ครั้ง
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ

ผด 2

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.

สํานักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
จํานวน 1 ครั้ง

20,000

หมูที่ 4
ต.แมจัน

สํานักปลัด

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน

จัดกิจกรรมโดยออก
หนวยเคลื่อนที่พบ
ประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 6 ชุมชน

50,000

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

สํานักปลัด
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7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล
รายละเอียดของโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ที่
4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
10,000
แผนชุมชน
แผนการดําเนินงาน ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
และเปนองคกรอํานวยการ
บูรณาการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี

จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีเทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 1 ครั้ง

20,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หมูที่ 4
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัด

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.

กองคลัง

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นของบุคลากร
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
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 โครงการฝกอบรมและสัมมนา
ฝกอบรมและสัมมนา
400,000
พื้นที่ใน
สํานักปลัด
ของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
จังหวัดเชียงราย
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
และ
เทศบาล คณะกรรมการ
ตางจังหวัด
หมูบาน/ชุมชน/อสม.
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7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นของบุคลากร
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
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 โครงการจัดทําวารสารเผยแพร
จัดทําวารสารเพื่อเผยแพร
100,000
หมูที่
สํานักปลัด
งานเทศบาล
งานของเทศบาล
2,3,4,5,7,8
จํานวน 1,500 ฉบับ
ต.แมจัน
3 อุดหนุนเทศบาลตําบลทาขาวเปลือก
ตามโครงการสรางเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารสถานที่กลางสําหรับ
เปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นอําเภอแมจัน

สนับสนุนงบประมาณ
เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก
จํานวน 1 ครั้ง

45,000

ศูนยรวมขาว
การจัดซื้อจัดจาง

กองคลัง

ของหนวยการ

บริหารราชการ
สวนทองถิ่น
อําเภอแมจัน
หมูที่ 2 ต.แมจัน

7.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
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 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
30,000
หมูที่ 4
สํานักปลัด
การบริการสาธารณะ
การบริการสาธารณะ
ต.แมจัน
จํานวน 1 ครั้ง
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7.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
40,000
เทศบาล
กองสาธารณสุขฯ
บุคลากรดานสาธารณสุข
ของเจาหนาที่โดยการ
ตําบล
ปฏิบัติงานในวันในวันหยุด
แมจัน
ราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ

7.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ- 30,000
หมูที่
สํานักปลัด
ไฟฟาและวิทยุ
ลําโพงขยายเสียงและอุปกรณ
2,3,4,5,7,8
ที่เกี่ยวของพรอมติดตั้ง
ต.แมจัน
จํานวน 1 ครั้ง
2 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
30,000
หมูที่ 4
กองคลัง
จํานวน 12 ครั้ง
ต.แมจัน
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เพื่อทําการจางเหมาปรับปรุงระบบ
WIFI ของเทศบาลตําบลแมจัน

ปรับปรุงระบบ WIFI ของ
เทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 1 ครั้ง

90,000

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

สํานักปลัด
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7.5 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติอื่น
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
1 โครงการฝกซอมแผนการปองกัน
ฝกซอมแผนการปองกันและ
และบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย
แผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย แผนการชวยเหลือ
ผูประสบภัยบนทองถนน

งบประมาณ
5,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หนวยดําเนินการ

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.

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหกับ
นักเรียน เยาวชน และประชาชน

ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหกับนักเรียน
เยาวชน และประชาชน
จํานวน 200 คน

30,000

พื้นที่
ภายในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
จํานวน 80 คน

50,000

พื้นที่
ภายในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน
และพื้นที่
ใกลเคียง

สํานักปลัด
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7.5 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติอื่น
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
4 โครงการรักษน้ํารักษปลา
ประชาชนมีสวนรวมในการ
เพื่อพัฒนาแมน้ําจัน
ดูแลแมน้ําจันโดยการกําจัด
ขยะ กิ่งไม วัชพืช บริเวณ
สะพาน ฝายสงน้ํา เพื่อเปน
การปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย

งบประมาณ
-

สถานที่
ดําเนินการ
บริเวณสะพาน
ถนนแมจันแมอาย ถึงฝาย
สงน้ําปายาง
บานศาลา
หมูที่ 8
ตําบลแมจัน

7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัย และการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
1 โครงการปองกันแกไขปญหา
จัดโครงการเพื่อปองกัน
50,000
พื้นที่ในเขต
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
แกไขปญหาอุทกภัย น้ําปา
เทศบาล
และแผนดินถลม
ไหลหลากและแผนดินถลม
และพื้นที่
พื้นที่ในเขตเทศบาลและ
ใกลเคียง
พื้นที่ใกลเคียง

หนวยดําเนินการ

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.

สํานักปลัด

หนวยดําเนินการ

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.

สํานักปลัด
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7.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟา
ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)
997,000
หมูที่
สํานักปลัด
และวิทยุ - คาติดตั้งกลองวงจรปด
แบบดิจิตอล พื้นที่ในเขต
2,3,4,5,7,8
(CCTV) แบบดิจิตอล
เทศบาลตําบลแมจัน
ต.แมจัน
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน
7.8 แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของทองถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ที่
1 โครงการแมจันถนนคนเดิน
จัดตลาดนัดจําหนายสินคา
ทุกวันศุกร เพื่อสรางรายได
ใหกับประชาชน และเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
2 โครงการบริการนักทองเที่ยว

จัดตั้งจุดใหบริการ
นักทองเที่ยวชวงเทศกาล
ปใหมและเทศกาลสงกรานต
จํานวน 2 ครั้ง

งบประมาณ
350,000

30,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 2,3
ต.แมจัน

พื้นที่ในเขต
เทศบาล
และพื้นที่
ใกลเคียง

หนวยดําเนินการ

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.

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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7.9 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
1 โครงการเลือกตั้ง
จัดการเลือกตั้งใหได
200,000
หมูที่
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน
2,3,4,5,7,8
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 1 คน และสมาชิก
ต.แมจัน
สภาเทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 12 คน

7.10 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ที่
1 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
20,000
หมูที่ 4
กฎหมายที่ประชาชนควรรู
กฎหมายที่ประชาชนควรรู
ต.แมจัน
จํานวน 1 ครั้ง

หนวยดําเนินการ

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.

สํานักปลัด

หนวยดําเนินการ

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.

สํานักปลัด
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