แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลบ้านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได้ กําหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ดํ าเนิ น การจัด ทํ าแผนการดํ าเนิ น งาน ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น
เทศบาลตําบลบ้านดู่ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แผนการดําเนินงานฉบับนี้เทศบาลตําบลบ้านดู่จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อให้ การพั ฒ นาเทศบาลตําบลบ้ านดู่เป็ นไปตามยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาตามที่
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านดู่ได้วางไว้ รวมทั้งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบ้านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2

ส่วนที่ 1
บทนํา
1.บทนํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพั ฒ นาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านดู่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลบ้านดู่ ซึ่งจะสามารถจัดการบริการสาธารณะตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
2.วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลบ้านดู่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ มี ค วามชั ดเจนในการปฏิ บั ติ งาน มี ก ารประสานและบู รณาการการทํ างานกั บ
หน่ ว ยงานและการจํ า แนกรายละเอี ย ดต่ า งๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิ บั ติ ก ารจะทํ าให้ ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
3.ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงาน มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านดู่ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของเทศบาล หน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่วนภู มิภาค รัฐวิส าหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนิน การในพื้น ที่ของ
เทศบาลตํ าบลบ้ านดู่ แล้ วจัดทํ าร่างแผนการดํ าเนิ น งานเสนอคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ าบลบ้ านดู่ เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านดู่พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาล
ตําบลบ้านดู่ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
4.ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจําปีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ทําให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน
3. เป็นการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ
4. การจัดทําแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีความสะดวกมากขึ้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

รายละเอียดแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตําบลบ้านดู่
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบ่อน้ําพุร้อน
โป่งพระบาท

1

2

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมบ่อน้ําพุร้อนโป่งพระบาท เช่นค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินโครงการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวในตําบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมา
ทุกแหล่งท่องเที่ยวในตําบลบ้านดู่
บริการ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินโครงการ

300,000

ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัดฯ

50,000

ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัดฯ

350,000

8

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

1.2 แนวทางการส่งเสริมการดําเนินงานตามแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558

30,000

ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัดฯ

30,000
1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน
1

อุดหนุนกลุ่มแปรรูปสับปะรดภูแล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มสับปะรดภูแล
หมู่ที่ 6,7,13,18 เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม

100,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

2

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลบ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตําบลบ้านดู่

100,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

200,000

9

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

1.6 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ
1 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโรงเรียน
เทศบาล 1 หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าโรงเรียน
เทศบาล 1 หมู่ที่ 2

1,500,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาโรงเรียน
เทศบาล 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปา
โรงเรียนเทศบาล 1

1,500,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

3

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําน้ํางามไป
สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําน้ํา
งามไปสนามกีฬาหมู่บ้านหมู่ท่ี 15 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร (ชนิดมีทางเท้า) ช่วง
ความยาว 10.00 เมตร กว้าง 0.75 เมตร

900,000

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

4 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามร่องระบายน้ํา
สนามบิน หมู่ที่ 10 ซอย 18

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง สะพาน คสล. ข้ามร่อง
ระบายน้ําสนามบิน หมู่ที่ 10 ซอย 18 บ้านปาง
ลาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
10.00 ชนิดมีทางเท้า เมตร กว้าง 0.75 เมตร

850,000

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

5 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.หน้าศูนย์ อสม.
หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ถนน คสล. หน้า
ศูนย์ อสม. หมู่ที่ 4 บ้านสันติ หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.50 ตารางเมตร

36,400 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

10

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

6 ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 2/1

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย
2/1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
388.00 ตารางเมตร

233,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

7 ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย5
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร

480,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

8 ถนน คสล. ท้ายหมู่บ้านเชื่อมไปหนองกอไฮ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ท้ายหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14
เชื่อมไปหนองกอไฮ หมู่ที่ 14 จากบ้านเลขที่
431 ถึงบ้านเลขที่ 291 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 296.00 ตารางเมตร

178,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

9 ถนน คสล. หมู่ท่ี 19 ข้างบ้านนางอําพร มะ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 ข้าง
โนหาญ
บ้านนางอําพร มะโนหาญ ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

54,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

11

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

10 ถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านสันป่าสัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19
บ้านป่าสัก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
110.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

11 ถนน คสล. หมู่ที่19 หน้าบ้านนางสะอาด
อุปเฮียง

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

264,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19
หน้าบ้านนางสะอาด อุปเฮียง ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร

18,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

12 ถนน คสล. หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนายบุญ
ธรรม เภลัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ทึ่ 19
หน้าบ้านนายบุญธรรม เภลัย ขนาดกว้าง 4.25
เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.50 ตารางเมตร

86,900 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

13 ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 14

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย
14 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
59.50 ตารางเมตร

35,900 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

12

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

14 ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 21

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย
21 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
324.00 ตารางเมตร

195,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

15 ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 ซอย 6 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร

42,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

16 ถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอย 8

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย8
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
141.00 ตารางเมตร

85,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

17 ถนน คสล. และวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อพัก/รางวี หมู่ที่4 ซอย 7 บ้าน
พัก/รางวี หมู่ที่ 4 ซอย 7 บ้านสันติ
สันติ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว
130.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
611.00 ตารางเมตร

1,033,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

13

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

18 ถนน คสล. หมู่ที่ 17

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ช่วง
ที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 191.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
382.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร

365,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

19 ถนน คสล. หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6
ซอย 6 หลังเทศบาลบ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
หมู่ที่ 6 ซอย 6 หลังเทศบาลบ้านดู่ ขนาดผิว
จราจร กว้าง3.00 เมตร ยาว 745.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,235 ตารางเมตร

333,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

20 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 13

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่13

1,300,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

21 ก่อสร้างรั้ว คสล. รอบสนามกีฬาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. รอบสนามกีฬา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สูง 2.00 เมตร ยาว 277.00
เมตร

923,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

22 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่
16

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2
ชั้น หมู่ที่ 16 พร้อมห้องน้ําและสาธารณูปโภค
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

1,300,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

14

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

23 ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและปรับปรุงผัง
เมือง /ชุมชนและการวางผังชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดทํา
ผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการวางผังเมืองและองค์ความรู้ด้านการ
วางผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับชุมชนในการ
วางแผนและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

100,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เชียงราย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่อง
สว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบ้านดู่

800,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

12,612,200

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลบ้านดู่
1 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่า
เกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้

40,000

15

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และสถานที่สําคัญ ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้สําหรับเด็กในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดินทาง ค่าป้ายโครงการ
ค่าบัตรเข้าชม ค่าน้ํา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับโครงการนี้

40,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

3 โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าป้ายโครงการ ค่า
เอกสารวิชาการ ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้

40,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้

80,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้

40,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

40,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูและ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
บุคลากรทางการศึกษา
ค่าหอพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่
จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ฯลฯ

16

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

7 โครงการอินเตอร์เน็ตสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง
ค่าเช่าสัญญารายเดือน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้

80,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

(01) ค่าอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนเทศบาล ๑
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) เป็นเงิน
728,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล โรงเรียน ท.๑ฯ จํานวน 182 คน ๆ ละ
20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 728,000
บาท

3,170,860

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

(02) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ทต.บ้านดู่ เป็นเงิน 1,254,400 บาท
02.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง จํานวน
57 คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน เป็นเงิน
319,200 บาท
02.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดู่ จํานวน 31 คน ๆ ละ 20 บาท
280 วัน เป็นเงิน 173600 บาท
02.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว จํานวน 36 คน ๆ ละ
20 บาท 280 วัน เป็นเงิน 201,600 บาท
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

1.2.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักไก่จํานวน 26 คน ๆ ละ
20 บาท 280 วัน เป็นเงิน 145600 บาท
02.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพระบาท จํานวน 25
คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน เป็นเงิน 140000
บาท
02.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่งน้ําตก จํานวน 42 คน ๆ ละ 20
บาท 280 วัน เป็นเงิน 235,200 บาท
02.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปู่ไข่ จํานวน 7 คน ๆ ละ 20 บาท
280 วัน เป็นเงิน 39200 บาท
(03) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน
20,000 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

18

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
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(04) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต จํานวน 9,600 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
(05) ค่าใช้จ่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 100,000 บาท ตั้ง
จ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558
(06) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 50,000 บาท ตั้ง
จ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558
(07) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนเทศบาล 1(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่า
ซาง)เป็นเงิน จํานวน 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จํานวน 9
คน ๆ ละ 3,000 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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(08) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติบ้านป่าซาง) เป็นเงิน 18,000 บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(09) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านป่าซาง) เป็นเงิน 309,400 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านป่าซาง) จํานวน 182 คน ๆ ละ 850 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน ตั้งจ่ายตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558
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(10) ค่าหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติบ้านป่าซาง) เป็นเงิน
36,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านป่าซาง) จํานวน 182 คน ๆ ละ 200 บาท/
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558
(11) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสําหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 36,400 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 182 คนๆ
ละ 100 บาท/ภาคเรียน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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(12) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับนักเรียนโรง
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติบ้านป่าซาง)เป็นเงิน
54,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติบ้านป่าซาง) จํานวน 182 คน ๆ
ละ 300 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(13) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติ
บ้านป่าซาง) เป็นเงิน 78,260 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติ
บ้านป่าซาง) จํานวน 182 คน ๆ ละ 215 บาท/
ภาคเรียน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนเทศบาล
1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) ตั้งจ่ายตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน
2558
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 18,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 9 คน ๆ ละ 2,000 บาท ตั้งจ่าย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558

23

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

(16) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 380,000 บาท
(16.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที (เฉลิมพระเกียรติฯ
ป่าซาง) จํานวน 5๗ คนๆละ 1,๗00 บาท /ต่อปี
การศึกษา
(16.๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ จํานวน 3๑ คน
คนๆละ 1,๗00 บาท /ต่อปีการศึกษา
(16.๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว จํานวน 36
คน คนๆละ 1,๗00 บาท /ต่อปีการศึกษา
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2558
พ.ศ. 2559
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(16.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว จํานวน 26
คน คนๆละ 1,๗00 บาท /ต่อปีการศึกษา
(16.5) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักไก่ จํานวน 25
คน คนๆละ 1,๗00 บาท /ต่อปีการศึกษา
(16.6) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ําตก จํานวน
42 คน คนๆละ 1,๗00 บาท /ต่อปีการศึกษา
(16.7) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่ไข่ จํานวน 7 คน
คนๆละ 1,๗00 บาท /ต่อปีการศึกษา
9

โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
นักเรียน

10 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลบ้านดู่
จํานวน 5 โรง โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก ป.1ป. 6 จํานวนเด็ก ณ 10 มิ.ย. 2558
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
อาหารเสริมนม

2,591,145 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

1) โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
นักเรียน อ.-ป.6 476 คน ๆ ละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,904,000 บาท
2) โรงเรียนบ้านขัวแคร่ จํานวนนักเรียน อ.ป.6 จํานวน 108 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน
200 วัน เป็นเงิน 432,000 บาท

3,716,000
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ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
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3) โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ จํานวนนักเรียน
อนุบาล-ป.6 จํานวน 145 คน ๆ ละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 580,000 บาท
4) โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จํานวนนักเรียน
อนุบาล-ป.6 จํานวน 117 คน ๆ ละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 468,000 บาท
5) โรงเรียนบ้านโป่งน้ําตก จํานวนนักเรียน
อนุบาล-ป.6 จํานวน 83 คน ๆ ละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 332,000 บาท
13 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ 5 โรง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินการจัด
การศึกษาของ โรงเรียนบ้านดู่ จํานวน 200,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
บ้านดู่ จํานวน 5,000 บาท

425,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ จํานวน
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ จํานวน 5,000 บาท

26

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ จํานวน
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
โรงเรียนบ้านขัวแคร่ จํานวน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จํานวน 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
บ้านโป่งพระบาท จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการดําเนินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านโป่งน้ําตก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ ชร
0023.6/3320 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

12 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตําบล
บ้านดู่

30,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในตําบลบ้านดู่ ตามโครงการแกนนําโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้

27

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

10,293,005

2.2 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
1 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อําเภอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
เมืองเชียงราย
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อําเภอเมือง
เชียงราย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดนักกีฬา
ค่าตกแต่งขบวนกีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้

150,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

2

โครงการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัลค่าจัดสถานที่
ค่าตอบแทนวิทยากร กรรมการและเจ้าหน้าที่
ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม ค่า
สนับสนุนการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
ขบวนพาเหรด ค่าสนับสนุนเชียร์ลีดเดอร์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆฯลฯ ที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

3

โครงการกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์
ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจัด
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการแสดง
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่า
สนับสนุนเชียร์ลีดเดอร์ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้

300,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

28

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

4

โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน ทต.
บ้านดู่คัพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้ ฯลฯ

5

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ต่างๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่าง ๆค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าชุดแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้ ฯลฯ

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

6

อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย (ตาม
หนังสือ ที่ กก.5103.5.02/13191 ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2558)

10,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

7

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตําบล
บ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในตําบลบ้านดู่ ตามโครงการกีฬากลุ่มโรงเรียน
บ้านดู่ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้

200,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

8

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลบ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
จํานวน 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

100,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

100,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

960,000

29

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

2.3 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
1

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลบ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมอาชีพหรือ
กิจกรรมให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 - 19
หมู่บ้านละ 2๐,000 บาท ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพและรายได้เสริม

380,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

2

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลบ้านดู่

15,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

3

อุดหนุนกลุ่มนวดแผนไทย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
ตําบลบ้านดู่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มนวดแผนไทย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม

4

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน (ตาม
หนังสืออําเภอเมืองเชียงรายที่ ชร
0037.6/4219 งลวันที่ 24 กรกฎาคม 2555)

90,000 ทต. สาธารณสุขฯ
บ้านดู่

10,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

30

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

5

โครงการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน (ร่วมใจรักษ์น้ํา ถังดักไขมัน
ชุมชนบ้านดู่)

6

โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านดู่
ตรวจสุขภาพเด็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านดู่
เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงาน

45,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

7

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ
และผู้พิการตําบลบ้านดู่

42,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ร่วมใจ
รักษ์น้ํา ถังดักไขมัน ชุมชนบ้านดู่) เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงาน

50,000 ทต. สาธารณสุขฯ
บ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
เยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการตําบล
บ้านดู่ เช่น จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินโครงการ

140,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น
จ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อดําเนิน
โครงการ

31

ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมผู้ประกอบการ ด้าน พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
อบรมผู้ประกอบการด้านพรบ. การสาธารณสุข
พ.ศ.2535 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน

90,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

300,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

10 สมทบทุนกองทุนประกันสุขภาพระดับตําบล เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของประชาชนตําบลบ้านดู่
11 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
อบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เช่นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน

80,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

32

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
ตําบลบ้านดู่ จํานวน 19 หมู่บ้าน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนจํานวน 19 หมู่บ้าน ๆ ละ
22,500 บาท ในการดําเนินงานในหรือกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรค ใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านดู่(เทศบาลตําบลบ้านดู่
อุดหนุนหมู่บ้านละ 15,000 บาท และอุดหนุน
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2347 ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2557 หมู่บ้านละ 7,500 บาท
หนังสือสํานักส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
เมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/388 ลงวันที่ 4
สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558)

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

427,500 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

1,669,500

33

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

2.4 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
1

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี
2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ฯลฯ

200,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

2

โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศกาลลอยกระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรม
ต่าง ๆ ค่าสนับสนุนกิจกรรม ค่าจัดทํากระทง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ฯลฯ

400,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

3

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2558
(ตามหนังสือที่ ชร 0023.6/2520 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2558

12,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

4

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการ
ฟ้อนเล็บเชียงราย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

34

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

5

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

400,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

6

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการถนนคนเล่นน้ํา ของบ้านโป่ง
พระบาท หมู่ 6 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

7

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการแห่ไม้ค้ําสลีหลวงของหมู่ 1
หมู่ 2 หมู่8 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้

40,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

8

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการแห่พระแสนแซ่ ของวัดบ้านดู่
วัดบ้านปางลาว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้

20,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

9

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง ของบ้าน
ป่าไร่ หมู่ 5 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้

30,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

35

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการประเพณีสรงน้ํารอยพระ
พุทธบาท วัดป่าดอยพระบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

80,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา จํานวน
10,000 บาท และสืบชะตาฝายเชียงราย
จํานวน 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

20,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการจัดประเพรีกินวอชนเผ่า
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่ ตามโครงการแห่เทียนและถวายเทียน
จํานําพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้

100,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ปางลาว หมู่ที่ 10 ตามโครงการกิ๋นข้าวแลง แต่ง
เมือง หมู่ที่ 10 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้

30,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

36

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ที่ 19

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ 19 ตามโครงการกิ๋นหอมต๋อมม่วน หมู่ 19
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

30,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่
19

เพื่อจ่ายเป็นเงินใช้จ่ายจัดประเพณีลอยกระทง
ประจําหมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 19 หมู่บ้านละ
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดพระธาตุดอยจอมสัก
ตามโครงการประเพณีสักการะพระธาตุดอยจอม
สักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

228,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

17 อุดหนุนวัดพระธาตดอยจอมสัก

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
1,790,000

2.5 แนวทางพัฒนาการบริการด้านสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
1

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ สตรีและครอบครัวและการป้องกันการแก้ไข
ครอบครัวและประชาชนทั่วไป
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558

10,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

37

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

2

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558

10,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

3

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบํารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินบํารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

10,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

4

อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ใน
พื้นที่ตําบลบ้านดู่ หมู่ที่ 1-19 หมู่บ้านละ
20,000 บาท ในการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ของกลุ่ม

380,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

5

อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านดู่ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลบ้านดู่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม

50,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

38

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

6 อุดหนุนกลุ่มบ้านดู่เอื้ออาทร

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่ม
เครือข่ายบ้านดู่เอื้ออาทรค่าช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มเคือข่าย
บ้านดู่เอื้ออาทร ตําบลบ้านดู่ตามโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์

50,000

ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัดฯ

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดราวเหล็ก
กั้นทางลาดสําหรับผู้พิการ

200,000 ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัดฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สงเคราะห์
ราษฎร ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 หมู่บ้านละ
10,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมของศูนย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้เชื้อเอดส์ (HIV)

190,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลบ้านดู่ จํานวน 283 ราย จํานวน
เงิน103,295 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท0891.4/ว 2502 ลงสันที่ 20 สิงหาคม
2553

103,295 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

โครงการติดราวเหล็กกั้นทางลาดสําหรับผู้
พิการ

8 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร

9

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

10 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

600,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

1,603,295

39

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

2.6แนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวินัยชุมชน
1

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี เช่น
งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ งานวันปิยมหาราช งานพิธี
อื่น ๆ ฯลฯ

150,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

2

โครงการวันท้องถิ่นไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ

20,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

3

โครงการวันเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล
เช่นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ

30,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

4

อุดหนุนกิจกรรมของวัด / คริสตจักร หรือ
สถานปฏิบัติธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของวัด /
คริสตจักร หรือสถานปฏิบัติธรรมในตําบลบ้านดู่
จํานวน 18 แห่ง ๆละ 10,000 บาท (เฉพาะวัด
ป่าซาง 30,000 บาท)จํานวน 1 แห่ง รวม
ทั้งหมด 19 แห่ง (ยกเว้นวัดพระธาตุจอมสักและ
อาศรมภิรมณ์ธรรม ไม่ขอรับการสนับสนุน)

210,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

410,000

40

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

3 ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่สมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแสดล้อมในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและคงอยู่อย่างยั่งยืน
1

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุย
เดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ กรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/2
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

20,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

2

โครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง ดูแล
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3456

40,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

60,000

41

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

3.2 แนวทางการพัฒนา บํารุงรักษาแหล่งน้ําให้มีประสิทธิภาพ
1

รางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1
ซอย 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปิด หม่ที่ 1 ซอย6ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 340.0 เมตร รายละเอียดตามแผนแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลบ้านดู่กําหนด

1,530,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

2

รางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8
บ้านป่าอ้อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปิด หม่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 140.0 เมตร รายละเอียดตามแผน
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านดู่กําหนด

630,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

3

รางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3
ซอย6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปิด หม่ที่ 3 ซอย 6 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 294.00 เมตร รายละเอียดตามแผนแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลบ้านดู่กําหนด

1,323,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

4

รางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 11 ซอย ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 94.00 เมตร รายละเอียดตามแผน
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านดู่กําหนด

585,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

42

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

5

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก/ราวี
ผิวจราจร หมู่ที่ 9ซอย 3
และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9 ซอย 3 บ้านป่าแฝก
ทั้งสองด้าน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร ยาว 16.00 เมตร รวมความยาว
วางท่อ คสล. 305.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านดู่กําหนด

6

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 18

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

1,223,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่
18 ซอย 6 ถึงซอย 3 และจากซอย 8 ถึงซอย 4
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว
308.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศแฃบาลตําบลบ้านดู่กําหนด

802,900 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

7

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก/รางวี
ผิวจราจรสายข้าง รร.บ้านดู่ หมู่ที่ 2
และขยายผิวจราจร สายข้างโรงเรียนบ้านดู่ หมู่ที่
2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 395.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
บ้านดู่กําหนด

1,716,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

8

ขุดลอกลําเหมืองหมู่ที่ 5

50,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมือง หมู่ที่ 5 บ้านป่า
ไร่ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร

7,859,900

43

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

3.3แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งสิ่งปฎิกูลและน้ําเสียอย่างเป็นระบบ
1

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดการ
เสียอันตรายตาม Road map ของ คสช. ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road map
ของ คสช. เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน

100,000 ทต. สาธารณสุขฯ
บ้านดู่

100,000
3.5 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน
1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านดู่

2

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 19

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 หมู่บ้านละ 10,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้านให้สวยงามเรียบร้อย

100,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

190,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

290,000

44

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
4.1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและดําเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์
พ.ศ.2559 ในการลดอุบัติเหตุ อํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ตามหนังสือกรมการส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลง
วันที่ 2 ธันวาคม 2557

50,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

2

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
วันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ.2559 ในการลดอุบัติเหตุ อํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ตามหนังสือกรมการส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว 2208 ลง
วันที่ 2 ธันวาคม 2557

50,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

3

โครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน
ประจําปีงบประมาณ 2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผน
อุบัติเหตุทางถนน ประจําปีงบประมาณ 2559
และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ
เป็นต้น

30,000 ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัด

4

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น ฯลฯ เป็นต้น

20,000 ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัด

5

โครงการวัน อปพร. 22 มีนา ประจําปี
งบประมาณ 2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน อปพร. 22
มีนา ประจําปีงบประมาณ 2559 และค่าใช้จ่าย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ เป็นต้น

50,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

6

โครงการทูบีนัมเบอร์วันชุมชนตําบลบ้านดู่
19 หมู่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทูบีนัมเบอร์
วันชุมชนเทศบาลตําบลบ้านดู่ 19 หมู่บ้าน และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจําเป็นฯลฯ เป็น
ต้น

50,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

7

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการ
ความปรองดองและสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
โดยปฎิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม
2557

400,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

650,000

46

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
1

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสืออําเภอ
เมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/2302 ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2558

20,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

20,000

4.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 2559 ตาม
หนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร
0118.2/2302 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

30,000
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ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

2 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ 2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2559
และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ
เป็นต้น ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

30,000

3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชน
ตําบลบ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

4

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือจังหวัด
เชียงราย ที่ ชร 0018.4(ศอ.ปส.จ.ชร.)/14522
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

50,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัดฯ

160,000

4.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธภาพการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย
1 โครงการจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผน
เขตพื้นที่หมู่ที่ 7,9,13,18

20,000

ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่
7,9,13,18 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น ฯลฯ เป็นต้น

48

ทต.
บ้านดู่

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2

โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสา
ธารณภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขอุทกภัย
น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว
อัคคีภัย และไฟป่าถือปฎิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0313.4/ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ ว
3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือ
กระทรางมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมากที่ มท
0891.2/ว 1584 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557
หนังสือกระทรางมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.2/ว 3314 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557
และหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0891.2/ ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม
2558

3

โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
ผู้ประกอบการหอพัก เครือข่าย ประจําปี
งบประมาณ 2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยผู้ประกอบการหอพัก เครือข่าย
ประจําปีงบประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ เป็นต้น

งบประมาณ
100,000

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.
ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

30,000 ทต.
บ้านดู่
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สํานักปลัด

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4

โครงการรณรงค์และป้องกันหมอกควันและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณงค์และ
ไฟป่า
ป้องกันหมอกควันและไฟป่า และค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและจําเป็นตามหนังสือกรมการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0831.4/ว
212 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

5

ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12

งบประมาณ

30,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12

200,000 ทต.
บ้านดู่

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

กองช่าง

380,000

5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
5.2 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
1

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้านและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อําเภอเมืองเชียงราย
ตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร
0118.2/2302 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

10,000 ทต.
สํานัก
บ้านดู่ ปลัดเทศบาล

50

ลําดับ
ที่
2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาเชิง
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

50,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

60,000

5.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
1

โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการให้บริการประชาชน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเว็บไซต์สํานักงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ของส่วนราชการ
ตามแนวทางและมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบการ
ยื่นขออนุมัติอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางของ พรบ.การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต พ.ศ.2558
ตลอดจนถึงการจ้างเหมาเพื่อการออกแบบและ
จัดทําแอพพลิเคชั่น สําหรับแทปเล็ต สมาร์ตโฟน
(Android และ IOS) เพื่อเพิ่มช่องทางและขยาย
ระยะเวลาให้บริการประชาชน ตลอดถึงการ
อํานวยความสะดวกในการขออนุมัติอนุญาต ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

80,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

51

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

2

อุดหนุนเทศบาลตําบลท่าสุด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เทศบาลตําบลท่าสุด
ตามโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ตาม
หนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว
2302 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

45,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

3

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บ
พื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฎิบัติตาม
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรางมหาดไทย ด่วนที่สุด มท
0810.2/ว1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556

200,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

325,000

5.5 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชน
1 เงินเดือนและค่าตอบแทน ของคณะ
- การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนสําหรับ
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล(ฝ่าย
และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตําบลบ้านดู่ การเมือง)
- การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
สําหรับพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง(ฝ่าย
ประจํา)
2

รายจ่ายเพื่อการบริหารงานของเทศบาล

3,072,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่
36,980,916 ทต.
บ้านดู่

ทุกกอง

2,561,210 ทต.
บ้านดู่
3,085,500

ทุกกอง

- ค่าตอบแทน
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

52

ทุกกอง

ลําดับ
ที่

3

โครงการ/กิจกรรม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

- จัดซื้อจัดหาวัสดุประจําสํานักงานเทศบาล ฯลฯ

5,951,000

ทุกกอง

- รายจ่ายสําหรับค่าสาธารณูปโภค
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง

2,505,000
20,000

ทุกกอง
สํานักปลัดฯ

- เงินสํารองจ่าย
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

2,016,224
878,000
100,000

ทุกกอง
ทุกกอง
สํานักปลัดฯ

- เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- สมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

144,550
สํานักปลัดฯ
6,840 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
1,719,600
สํานักปลัดฯ

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

50,000 ทต. สํานักปลัดฯ
100,000 บ้านดู่

- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
4

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดู
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของ งานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านดู่ พนักงานจ้าง ของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลบ้านดู่

100,000 อําเภอ สํานักปลัดฯ
เมือง
ชร.

53

ลําดับ
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม
รายจ่ายในการจัดพิธีต่าง ๆ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

10,000 ทต.

- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ

สํานักปลัดฯ

บ้านดู่

6

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

710,000 ทต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างของเทศบาล

ทุกกอง

บ้านดู่

7

โครงการปรับขยายเวลาการบริหารงาน
ทะเบียนราษฏรเพื่อบริการประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์
วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร แผนผังการบริการประชาชนด้าน
งานทะเบียนราษฎร เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เสมอภาค และเป็นธรรม

10,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

8

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
เทศบาลตําบลบ้านดู่ ปี 2559 (ระยะ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง เทศบาลตําบลบ้านดู่ ปี 2559
(ระยะพัฒนาสู่ความยั่งยืน) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามหนังสือสั่งการอําเภอ
เมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/3722 ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2557

150,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

54

ลําดับ
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันฯ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 ทต. สํานักปลัดฯ
บ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินการตามโครงการ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ และพนักงานของเทศบาล
ตามความเหมาะสมและคํานึงถึงสถานะการคลัง
การส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่าย
โอนร่วมกันจัดอบรมเป็นประจําทุกปี

250,000 ทต.
บ้านดู่

ทุกกอง

10,000 อําเภอ สํานักปลัดฯ
เมือง
ชร.

11 ค่าใช้จ่ายสําหรับจัดหาของขวัญ ของรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาของขวัญ ของรางวัล
ของที่ระลึก
ของทีร่ ะลึก พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พวงมาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการ วันสําคัญใน
โอกาสต่าง ๆตามวาระ

55

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

12 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัด
เชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2559 ตาม
หนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ประจําปีงบประมาณ
2558 ตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร
0118.2/2302 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

13 จัดซื้อครุภัณฑ์(สําหรับเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล

14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิกัดแนวเขต
ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ

2558
พ.ศ. 2559
หน่วย
พื้นที่
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.

36,000 อําเภอ สํานักปลัดฯ
เมือง
ชร.

11,810,260 ทต.
บ้านดู่

- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

650,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิกัดแนวเขต
ปกครองขององค์กรปกครองขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558

100,000 ทต.
บ้านดู่

73,177,100
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ทุกกอง

กองช่าง
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