บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเชื่อม
ถนนปิยะพร 2 - ถนนปิยะพร 3
แยก 3 หมู่ที่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
600.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 63.50 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 317.50 ตารางเมตร

166,000

หมู่ที่ 13
บ้านเหมืองแดง
ปิยะพร

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองช่าง

ส.ค.

หมู่ที่ 4
บ้านเวียงหอม

ก.ค.

316,000

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

หมู่ที่ 11
บ้านสันทรายใหม่

พ.ศ.2561
เม.ย.

210,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบคลอง
ชลประทาน RMC2
หลังตู้บริการเวียงหอม ฝั่งทิศใต้
หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้างโรงงาน
ของเก่า หมู่ที่ 4 บ้านเวียงหอม

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4
5

6

7

8

โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน
บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3

ก่อสร้างรั้วก่ออิฐ
บล็อก สูง 1.60 เมตร
ยาวรวม 205.40 เมตร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด
ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 11
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
บ้านสันทรายใหม่
ลึก 0.40-0.60 เมตร
ยาว 184.00 เมตร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาด
สันทรายฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 9
กว้าง 0.40 เมตร
บ้านสันทราย เชื่อมหมู่ที่ 11
ลึก 0.40-0.60 เมตร
บ้านสันทรายใหม่
ยาว 117.00 เมตร
โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า
ก่อสร้างรางส่งน้้าคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก ขนาด
ท้ายถนนเตจ๊ะวันดี
กว้าง 0.80 เมตร
(ท่อระบายน้้าเดิม)
ลึก 0.60 เมตร
หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ
ยาว 6.00 เมตร
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (1) ถมดิน พื้นที่ไม่น้อย
เสริมเหล็ก
กว่า 200 ลูกบาศก์เมตร
บริเวณศาลพ่อบ้าน
(2) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
หมู่ที่ 4 บ้านเวียงหอม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร

248,000

หมู่ที่ 9
บ้านสันทราย

กองช่าง

32,000

หมู่ที่ 5
บ้านสันมะนะ

กองช่าง

229,000

หมู่ที่ 4
บ้านเวียงหอม

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองช่าง

ส.ค.

หมู่ที่ 11
บ้านสันทรายใหม่

ก.ค.

389,000

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

หมู่ที่ 3
บ้านสันผักฮี้

พ.ศ.2561
เม.ย.

535,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10

11

12
13

กองช่าง

289,000

หมู่ที่ 6
บ้านป่ายางชุม

กองช่าง

ติดตั้งหอกระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร
(1) ก่อสร้างรั้วก่ออิฐบล็อก
สูง 2.00 เมตร ยาว 42.50 เมตร
(2) ติดตั้งราวสแตนเลส
สูง 1.00 เมตร ยาว 53.00
(3) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
(4) ติดตั้งฝ้าเพดานอาคาร
อเนกประสงค์

335,000

หมู่ที่ 13
บ้านเหมืองแดง
ปิยะพร
หมู่ที่ 5
บ้านสันมะนะ

กองช่าง

305,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองช่าง

ก.ย.

หมู่ที่ 9
บ้านสันทราย

ส.ค.

400,000

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

หมู่ที่ 11
บ้านสันทรายใหม่

พ.ค.

200,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร
ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 9.00 เมตร
ติดตั้งดวงโคมหลอดไฟ
ขนาด 250 วัตต์ ติดตั้งบนเสา
แบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร
จ้านวน 6 ชุด

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณสุสาน
บ้านสันทราย หมู่ที่ 11
บ้านสันทรายใหม่
โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
ชลประทาน RMC2 ท้ายซอย 2
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
แสงสว่างข้างถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 2L-RMC1 ทางเข้า
ชุมชนธนธานี (เชื่อมต่อโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
และอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ

งบประมาณ

ธ.ค.

9

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14

โครงการปรับปรุงและขยาย
ผิวจราจรพร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท้ายซอย 3-4-5 หมู่ที่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

15

ก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส

16

ค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กองช่าง

190,000

เขตพื้นที่เทศบาล
ต้าบลแม่สาย
มิตรภาพ

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลแม่สาย
มิตรภาพ

ส.ค.

50,000

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

หมู่ที่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

พ.ค.

650,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

(1) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 117.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(2) ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00
ตารางเมตร
(3) ก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40-0.60 เมตร
ยาว 110.00 เมตร
ก่อสร้างห้องน้้าส้าหรับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น
ทางลาด ทางชัน ราวจับ ฯ
บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ซ่อมแซม
ถนน คสล.ที่ช้ารุด, ซ่อมแซม
รางระบายน้้า, ทางระบายน้้า
ที่ช้ารุด ฯลฯ

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ ประชาชน

2

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส.ค.

30,000

ก.ค.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

100,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

ด้าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี/
กลุ่มผู้สูงอายุ/ประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ
ด้าเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

โครงการจัดกิจกรรม
ข่วงวัฒนธรรม สานสายใย
วิถีชุมชน

ด้าเนินการตามโครงการจัด

กิจกรรมข่วงวัฒนธรรม
สานสายใยวิถีชุมชน

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

กองการศึกษา

พ.ค.

หมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

พ.ศ.2561
เม.ย.

150,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.1 แผนงานการศึกษา

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

3

โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

4

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
หลักสูตรระดับปฐมวัย

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

5

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล
เด็กปฐมวัย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

1,238,700

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

6

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

โครงการจัดงานวันวิชาการ

ส.ค.

กองการศึกษา

ก.ค.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แม่สายมิตรภาพ

มิ.ย.

30,000

2

จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
สังกัดกองการศึกษา และ
คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก
จัดกิจกรรมวันวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก
ด้าเนินการตามโครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก
ด้าเนินการฝึกอบรมพัฒนา
หลักสูตรระดับปฐมวัย ให้แก่
ครูผู้ดูแลเด็ก
ด้าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
เพื่อค่าอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
รวมถึงค่าจัดการเรียนการสอน

พ.ค.

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

พ.ศ.2561
เม.ย.

1

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.1 แผนงานการศึกษา

7

8
9
10
11
12

60,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

395,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ก.ย.

กองการศึกษา

30,000

โรงเรียน
บ้านสันทราย
โรงเรียน
บ้านสันมะนะ
ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

1,008,800

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
,โรงเรียนบ้าน
สันทราย,โรงเรียน
บ้านสันมะนะ

พ.ค.

1,799,200

พ.ศ.2561
เม.ย.

เพื่อค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ,
โรงเรียนบ้านสันทราย
และโรงเรียนบ้านสันมะนะ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านสันทราย
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านสันมะนะ
โครงการจัดกิจกรรมเด็ก
ด้าเนินการจัดกิจกรรม
และเยาวชน
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด้าเนินการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ
โครงการจ้างเด็กนักเรียนท้างาน จ้างเด็กนักเรียนในพื้นที่
ในช่วงปิดภาคเรียน
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ
ท้างานในช่วงปิดภาคเรียน

ค่าอาหารเสริม (นม)

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

อุดหนุนเทศบาลต้าบลแม่สาย

2

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย
อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

3

4

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

5

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

6

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

5,000

ที่ว่าการอ้าเภอแม่สาย

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
ส้านัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ที่ว่าการอ้าเภอแม่สาย

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ที่ว่าการอ้าเภอแม่สาย

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

3,000

ที่ว่าการอ้าเภอแม่สาย

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ที่ว่าการอ้าเภอแม่สาย

ส.ค.

3,000

ก.ค.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ที่ว่าการอ้าเภอแม่สาย

พ.ค.

90,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการตามโครงการ
สนับสนุนการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์และเผา
ดอกไม้จันทน์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2561
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันที่ 13 ตุลาคม 2560
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2560

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

8

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

9

จัดงานประเพณี
และกิจกรรมทางศาสนา

10

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

11
12

กองการศึกษา

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองการศึกษา

120,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองการศึกษา

120,000
40,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ก.ย.

โรงเรียน
บ้านสันทราย

ส.ค.

30,000

ก.ค.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ที่ว่าการอ้าเภอแม่สาย

พ.ค.

5,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช 5 ธันวาคม 2560
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ด้าเนินการจัดงานประเพณี
และกิจกรรมทางศาสนา เช่น
ค่าจัดท้าพานพุ่ม ค่าดอกไม้
ค่าพวงมาลา เพื่อสักการะพ่อขุน
เม็งรายมหาราช งานบวงสรวง
พระเจ้าพรหมมหาราช
งานประเพณีทานหาแม่ฟ้าหลวง
ฯลฯ
จัดโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
จัดโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์
ด้าเนินการฝึกอบรมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

14

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

15

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

16

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

17

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สาย

18

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง

19

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

3,500

ณ ลาน
อเนกประสงค์
ดอยตุง

กองการศึกษา

3,500

ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง

กองการศึกษา

5,000

จังหวัดเชียงราย

กองการศึกษา

5,000

วัดพระธาตุดอยตุง

กองการศึกษา

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองการศึกษา

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

วัดพระธาตุดอยตุง

ส.ค.

20,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

วัดพระธาตุดอยตุง

พ.ค.

5,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
นมัสการและสรงน้้าพระธาตุ
เจ้าดอยตุง ประจ้าปี พ.ศ.2561
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
นมัสการและสรงน้้าพระธาตุ
เจ้าดอยตุง ประจ้าปี พ.ศ.2561
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
ประเพณีเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ประจ้าปี พ.ศ.2561
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานพิธี
ทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจ้าปี พ.ศ.2561
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพิธีรดน้้า
ด้าหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ประจ้าปี พ.ศ.2561
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชา
พระธาตุดอยตุง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานตามโครงการ
ของสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

21

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ

22

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ

23

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

24

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัย
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาและร่วมเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

25
26

27

โครงการส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย

กองการศึกษา

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

25,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ในนามตัวแทนของเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
จัดโครงการส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย (จ้างผู้น้าการออก
ก้าลังกายแอโรบิคแดนซ์)

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา

ก.ย.

โรงเรียน
บ้านสันทราย

40,000

กองการศึกษา

ส.ค.

30,000

25,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

โรงเรียน
บ้านสันทราย
โรงเรียน
บ้านสันมะนะ
โรงเรียน
บ้านสันมะนะ

พ.ค.

35,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กีฬาสีโรงเรียนบ้านสันทราย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กีฬาสีโรงเรียนบ้านสันมะนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียนบ้าน
สันมะนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนานักเรียนด้านดนตรี
ดุริยางค์
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน,
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ฯลฯ

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด้าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ
ด้าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้พิการ
ในเขตพื้นที่
ด้าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่
ด้าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

2

3

4

5

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ก.ค.

50,000

มิ.ย.

ด้าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน แก่ ผู้น้า คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชน

พ.ค.

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
แก่ผู้น้า คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้พิการ เทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2561
เม.ย.

1

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.4 แผนงานสาธารณสุข

2
3
4

10,000
40,000
60,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
ส้านัก
ปลัดเทศบาล
ส้านัก
ปลัดเทศบาล
ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ก.ค.

70,000

มิ.ย.

ด้าเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
ด้าเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
ด้าเนินการตามโครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าด้าเนินงาน
ของ อสม. ในเขตเทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ ทั้ง 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้หวัดนก
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อุดหนุนเป็นค่าด้าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

พ.ศ.2561
เม.ย.

1

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด้าเนินงานตามโครงการ
อาสาปันสุข เทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ศ.2561
เม.ย.

20,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการอาสาปันสุข
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

2

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับท้องถิ่น และการอบรม
การรักษาความสงบภายใน
รวมถึงการช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานต้ารวจ
โครงการฝึกอบรมทบทวน
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

3

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

4

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ฝึกอบรมใหม่)

6

การด้าเนินงานกิจกรรม
วัน อปพร.
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในงาน
ประเพณีต่างๆ

7

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ด้าเนินงานกิจกรรม
ในวัน อปพร.
ด้าเนินการตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีต่างๆ

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

100,000

ก.ค.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

50,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

ด้าเนินการโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับท้องถิ่น และการอบรม
การรักษาความสงบภายใน
รวมถึงการช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานต้ารวจ
ด้าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนส่งเสริม
พัฒนาความรู้ให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สังกัดศูนย์ อปพร.
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ
ด้าเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ด้าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(ฝึกอบรมใหม่)

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.7 แผนงานบริหารทั่วไป

1

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
(คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ด้าเนินคดี(คดีแพ่ง คดีอาญา
และอื่นๆ)
คดีปกครองและอื่นๆ)

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2561
เม.ย.

15,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

โครงการรักน้้า รักป่า รักแผ่นดิน ด้าเนินการตามโครงการ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
รักน้้า รักป่า รักแผ่นดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ส.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.ค.

งบประมาณ

มิ.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ศ.2561
เม.ย.

40,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2561

ส.ค.

ด้าเนินการตามโครงการ
คัดแยกขยะ ในเขตพื้นที่

พ.ศ.2560

ก.ค.

โครงการคัดแยกขยะ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ก.ค.

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานการเกษตร

1

โครงการก้าจัดศัตรูพืช

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

50,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

ด้าเนินงานโครงการ
ก้าจัดศัตรูพืช ในเขตพื้นที่
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2

3

4

5

ด้าเนินงานตามโครงการ
จัดกิจกรรมด้านมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม และ
ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้าเนินการอบรมพัฒนา
และการท้างานของบุคลากรของ ศักยภาพและการท้างาน
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ ของบุคลากร ได้มีทัศนคติ
การท้างานที่ดี มีศักยภาพ
การท้างานที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น
การเดินทางไปราชการ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ
โครงการกฎหมายน่ารู้
ด้าเนินการตามโครงการ
สู่ชุมชนและการอบรม
กฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน และ
เพื่อรักษาความสงบภายใน
การอบรมเพื่อรักษาความสงบ
ภายใน
โครงการอบรมกฎหมาย
ด้าเนินการตามโครงการอบรม
คุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ

150,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
หรือนอกสถานที่

ก.ค.

50,000

มิ.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
หรือนอกสถานที่

พ.ศ.2561
เม.ย.

100,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการจัดกิจกรรม
ด้านมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม และทัศนศึกษาดูงาน

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

6
7

โครงการปรับขยายเวลา
การให้บริการประชาชน
และการให้บริการในเชิงรุก
วัสดุส้านักงาน

8

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

9

วัสดุงานบ้านงานครัว

10

วัสดุก่อสร้าง

11

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
ส้านัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

100,000

ก.ค.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

15,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

โดยปรับขยายเวลาให้บริการ
ในวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายในส้านักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บ เอกสาร
ซอง ธงชาติ น้้าดื่ม กระดาษไข
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้
จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
วัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์
เทปพันสายไฟฟ้า และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น แปรงถูพื้นไม้กวาด สบู่
ผงซักผ้า น้้ายาล้างห้องน้้า
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่
ในประเภทนี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ
จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร และทรัพย์สินอื่นๆ

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

12

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

13

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

14

วัสดุคอมพิวเตอร์

15

วัสดุอื่น

16

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

17

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

18

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

19

ค่าบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

16,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
ส้านัก
ปลัดเทศบาล

7,900

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

2,800

ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
ส้านัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

400,000

ก.ค.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

100,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เบาะ หัวเทียน ฯ
จ่ายเป็นค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นส้าหรับใช้กับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า
และเครื่องฉีดพ่นน้้ายาก้าจัดยุงฯ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ตลับผง
หมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ฯ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ
ที่จ้าเป็นใช้ในการปฏิบัติราชการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานส้านักงาน
จ้านวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด้า
จ้านวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จ้านวน 1 ชุด
จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของกองคลัง

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

การเดินทางไปราชการ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและอื่น ๆ
การส้ารวจข้อมูลภาคสนาม และ ด้าเนินการการส้ารวจข้อมูล
การให้บริการในการช้าระภาษี ภาคสนาม ส้ารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีฯให้เป็นปัจจุบัน
ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ทรัพย์สินอื่นๆฯ
วัสดุส้านักงาน
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายในส้านักงานฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
วัสดุไฟฟ้าต่าง ๆฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น แปรงถูพื้นไม้กวาด สบู่ ฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ
ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ่ายเป็นค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ค่าบ้ารุงรักษาและ
จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของกองคลัง

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

60,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

5,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

5,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

25,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองคลัง

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

30,000

มิ.ย.

กองคลัง

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2561
เม.ย.

50,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

31

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

32

การส่งคืนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กรณีรถของ
อปท.ก่อให้เกิดความเสียหาย
และประกันภัยรถราชการ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ

33

34

การจัดท้าเวทีสาธารณะ/
ประชาพิจารณ์

35

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

กรณีพนักงานเทศบาล และ
เจ้าหน้าที่ ท้าละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และประกันภัยรถราชการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น
และของคนในชาติ
จัดท้าเวทีประชาพิจารณ์
ในพื้นทีข่ องเทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพท้าให้ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร,พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน
และอื่นๆ
ด้าเนินการตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ก.ค.

100,000

มิ.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ศ.2561
เม.ย.

15,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

36

37
38

39

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในระบอบประชาธิปไตย

จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเมืองการปกครอง
กฎหมายและการออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ในเขตพืน้ ที่
การเลือกตั้งขององค์กรปกครอง จัดการเลือกตั้งขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งก้าหนด
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
และต้าบล
เข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต้าบล การจัดท้าแผนชุมชน
เป็นต้น
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
วิจัย ประเมินผล
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อส้ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ก.ค.

100,000

มิ.ย.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ศ.2561
เม.ย.

10,000

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองคลัง

42

การด้าเนินการส้ารวจ
และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลต้าบลแม่สายมิตรภาพ

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

โครงการบริการถึงที่
รับช้าระภาษีถึงบ้าน
ออกหน่วยให้บริการประชาชน

ส.ค.

กองคลัง

ก.ค.

ส้านักงานท้องถิ่น
อ้าเภอแม่สาย

มิ.ย.

50,000

41

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลางส้าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ้าเภอ
แม่สาย และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ้าเภอแม่สาย
ด้าเนินการตามโครงการ
บริการถึงที่รับช้าระภาษี
ถึงบ้าน ออกหน่วยให้บริการ
ประชาชน เพื่อเป็นการเร่งรัด
การจัดเก็บภาษีให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ด้าเนินการส้ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารสถานที่กลางส้าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ้าเภอ
แม่สาย และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ้าเภอแม่สาย

พ.ศ.2561
เม.ย.

40

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

งบประมาณ

พ.ค.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)

เม.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

มี.ค.

50,000

ก.พ.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ม.ค.

70,000

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)
ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)

ธ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ย.

วัสดุอื่น

120,000

พ.ศ.2561

ก.ย.

3

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
อัคคีภัย และอื่นๆ
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
เช่น สายส่งน้้าดับเพลิง
ข้อต่อทางแยกชนิดอะลูมิเนียม
เติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิงฯลฯ
จัดซื้อวัสดุด้านการจราจร
และวัสดุอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจราจรในพื้นที่

พ.ศ.2560

ส.ค.

วัสดุเครื่องดับเพลิง

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ส.ค.

2

สถานที่
ดาเนินการ

ก.ค.

วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบประมาณ

ก.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.3 แผนงานสาธารณสุข

1
2

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุอื่น

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานสาธารณสุขและอื่นๆ
จัดซื้อถังขยะ และถังขยะรวม

(งานสาธารณสุข)

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสาธารณสุข)

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.4 แผนงานการเกษตร
ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ก.พ.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2561
ม.ค.

30,000

พ.ศ.2560
ธ.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

พ.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

ส.ค.

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

งบประมาณ

ก.ค.

วัสดุการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ก.ค.

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

(งานสาธารณสุข)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.5 แผนงานการศึกษา

1

การเดินทางไปราชการ

2

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

3

วัสดุส้านักงาน

4

วัสดุงานบ้านงานครัว

5

วัสดุคอมพิวเตอร์

6

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

7

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.

กองการศึกษา

60,000
30,000
20,000
20,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองการศึกษา

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

70,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล พนักงาน
จ้างของกองการศึกษา
จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส้านักงานต่างๆ ฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุ
คอมพิวเตอร์ตา่ งๆ ฯ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์
จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

7

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

1

การเดินทางไปราชการ

2

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

3

วัสดุส้านักงาน

4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5

วัสดุก่อสร้าง

6

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

7

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

9

วัสดุคอมพิวเตอร์

กองช่าง

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

370,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

200,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

80,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

320,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

50,000

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

50,000

พ.ศ.2561
เม.ย.

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองช่าง
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ส้าหรับงานส้านักงาน
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส้าหรับใช้
ซ่อมแซมไฟฟ้า ฯ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง
และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
และซ่อมแซม
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น ยางรถ ,
หัวเทียน ,แบตเตอรี่ฯลฯ
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส้าหรับรถยนต์ เครื่องจักร
เครื่องยนต์ต่างๆ ฯ
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

10

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

11

ครุภัณฑ์กีฬา

12

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

กองช่าง

200,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

150,000

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

57,500

พ.ศ.2561
เม.ย.

จัดซื้อเครื่องก้าเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
จ้านวน 1 เครื่อง
ซื้อเครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้ง จ้านวน 10 ชุด
จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ของกองช่าง

พ.ศ.2560
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

