
๙ 

 

               แผนด ำเนินกำรประจ ำปี  ๒๕๕๗ 
          เทศบำลต ำบลแม่วำง 

     (ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน) 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับการคมนาคมให้สะดวก 
- เพื่อสนับสนุนการคมนาคมเพื่อการเกษตร 
-     เพื่อพัฒนาด้านจราจรในเขตพื้นที ่

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุ บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย ๖ บ้านกิ่วแลป่า
เป้า หมู่ที่ ๓ ต้าบล 
บ้านกาด อ้าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กว้าง 2.80 เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ความยาว  
๑45.๐๐ เมตร ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
406.00 ตารางเมตร 
(งบประมาณ 
200,000 บาท) 
 

ม.๓             
ต.บ้านกาด 

กองช่าง             



๑๐ 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย

.  

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 8 เชื่อมซอย 7 
บ้านกาด  หมู่5   ต้าบล
บ้านกาด อ้าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม ่

กว้าง 3.00 เมตร ยาว  
60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 180.00 
ตารางเมตร 
(งบประมาณ 96,000 
บาท) 

หมู่ที่ 5  บ้าน
กาด 

กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 6 บ้านน้้าต้น 
(ทางเข้าป่าช้า) ต.บ้านกาด 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  

 ช่วงที๑่ ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตรยาว 
90 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 270.00 
ตารางเมตร 
ช่วงที๒่ ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 6.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง 4.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
24.00 ตารางเมตร 
(งบประมาณ 
163,000 บาท) 
 
 
 
 

ซอย 5 ม.6             
บ้านน้้าต้น 

ต้าบลบ้านกาด 

กองช่าง             



๑๑ 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย

.  

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง ซอย 15 บ้านสัน
โป่ง หมู่ที่ ๓ ต้าบลดอน
เปา อ้าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  
 

ขนาดกว้าง 3.5๐ เมตร 
ยาว 265.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
927.5๐ ตารางเมตร   
(งบประมาณ 
481,๐๐๐บาท ) 

ม.3  ต.ดอน
เปา 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง ซอย 4 บ้านดอน
เปา (หลังวัด) หมู่ที่ 4           
ต.ดอนเปา อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม ่
 
 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 65 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒60.
๐๐ ตารางเมตร 
(งบประมาณ  
๑24,๐๐๐ บาท) 

ม.4              
ต.บ้านดอน

เปา 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมขยายสะพาน 
ซอย 2 บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 5 
ต้าบลดอนเปา  อ้าเภอแม่
วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

ขนาดถนนกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 59.00 
เมตร หรือมีขนาดพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 177.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมขยาย
สะพาน  
 (งบประมาณ 115,
๐๐๐บาท) 

ม.5            
ต.ดอนเปา 

กองช่าง 
 

 

            

7. โครงการขยายสะพานข้าง
วัดจ้าลอง หมู่ที่ 5 ตา้บล
บ้านกาด อ้าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม ่

งบประมาณ ๓2,๐๐๐ 
บาท 
 

ม.5 ต.บา้น
กาด 

กองช่าง 
 

            



๑๒ 

 

   
 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/(งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนิน กำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย

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

๘. โครงการก่อสร้างพนังกัน
ตล่ิง ล้าเหมืองแพะ ซอย
2/1 บ้านอัมพาราม คสล. 
หมูท่ี่ 8 ต้าบลบ้านกาด 
อ้าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  

ถนน คสล. หนา 0.15 
เมตร สูง 1.50 เมตร 
ระยะทาง 40.00 เมตร  
(งบประมาณ 224,000
บาท) 

ม.8              
ต.บ้านกาด 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
  เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน) 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับการคมนาคมให้สะดวก 
- เพื่อสนับสนุนการคมนาคมเพื่อการเกษตร 
-    เพื่อพัฒนาด้านจราจรในเขตพืน้ท่ี 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค  
 

   
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

(งบประมาณ) 

สถานท่ี
ด้าเนิน การ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 

ปรับปรุงอ่างล้างมือ 
เปลี่ยนชักโครก ปู
กระเบื้องห้องน้้า 
จ้านวน 2 แห่ง 

(งบประมาณ 50,000) 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
จ้าลอง และ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ดอนเปา 

กองศึกษา             

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปา  
 
 
 

ปรับปรุงพื้นห้องเรียน
จ้านวน ๒ ห้อง โดยการ

ปูกระเบื้อง เปลี่ยน
หน้าต่างมุ้งลวด

ห้องเรียน ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ 
(งบประมาณ 

200,000 บาท) 

รร.เทศบาล
วัดดอนเปา 

กองศึกษา            
 
 
 

 



๑๔ 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
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. ค่าจ้างเหมาแรงงาน
หรือเครื่องจักรกลใน
การตัดหญ้าและขุด
ลอก ฯลฯ 

ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือ
เครื่องจักรกลในการตดัหญ้า
และขุดลอก ฯลฯ 
( 600,000 บาท) 

๘ หมู่บ้าน กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕๖ 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน) 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับการคมนาคมให้สะดวก 
- เพื่อสนับสนุนการคมนาคมเพื่อการเกษตร 
-    เพื่อพัฒนาด้านจราจรในเขตพืน้ท่ี 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑. ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับกิจการ
จราจร  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในกิจการจราจร 
เช่น เครื่องหมายจราจร   
ค่าติดตั้งสัญญาณไ ฟ ,
แผงกั้น ฯลฯ  
(๓๐,๐๐๐ บาท) 

เขต ทต. 
แม่วาง 

กองช่าง             

 
     
   
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

     แผนด ำเนินกำรประจ ำปี  ๒๕๕๖ 
     เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับคณุภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เพื่อส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑ ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(22๐,๐๐๐ บาท) 
เขต ทต. กองการศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาการเด็กและตรวจ
สุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลวัดดอน
เปา 

 
 
 

(๒๐,๐๐๐บาท) 
 
 

เขต ทต. กองการศึกษา 

            

3 
 
 
 
. 
 

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 
 

(70,000 บาท) 

เขต ทต. กองการศึกษา 

            



๑๗ 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา 

 
(2,098,600บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 

            

5 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนเปา 

(๑44,0๐๐ บาท) เขต ทต. 
กองการศึกษา             

6 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยนิมิตร 

(41,200 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

7 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดจ้าลอง 

 

(269,2๐๐ บาท) เขต ทต. 

 
 

กองการศึกษา 

            

8 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่าแดด 

(41,200 บาท) เขต ทต. 
กอง 

การศึกษา 

            

9 
 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขต
เทศบาล 

 

 

 

(1,512,๐๐๐ บาท) เขต ทต. 
 

กองการศึกษา 

            



๑๘ 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑0 

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

-รร.สังกัด สพฐ. ๒ โรง 

-รร.เทศบาลวัดดอนเปา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ 

(๑,076,740 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 

            

๑1 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม ตามโครงการเปิด
บ้านวิชาการ 

(๓๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๑2 
อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนให้กับโรงเรียน
บ้านกาด(เขมวังส)์ 

(๖๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. 
กอง 

การศึกษา 

            

๑3 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกาด 
(เขมวังส์) ตามโครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่อาเซียนของ
โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส)์ 

(5๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 

            

๑4 
อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนให้กับโรงเรียน
วัดศิริชัยนิมิตร 

(๖๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. 
กอง 

การศึกษา 

            

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับคณุภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เพื่อส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
โครงการส่งเสริมการรักการ
อ่านหนังสือของประชาชน  

 
 (๕๐,๐๐๐ บาท) 

เขต ทต. กองการศึกษา 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 

 

  แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับคณุภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เพื่อส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

(๒5๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับคณุภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ เพื่อส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิน่ ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๒.๕ แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินก

ำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. 
อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่วาง              
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

(๑๕,๐๐๐ บาท) เขต ทต. ส้านักปลัด 
            

๒. 
โครงการสัปดาห์วันครอบครัวแห่งชาติและ วันผู้สูงอายุ 
 

(๑5๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

 ๓. โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา   
 

(๕5,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

๔. โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวเปิดกิจกรรมความรู้สู่ 
โลกกวา้ง 
 
 

(๓๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

๕. 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเน่ืองในวัน
ส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 

(๒๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๖. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (๓๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

๗. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการปอย 
ส่างลอง 
 

(๑๕,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            



๒๒ 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินก

ำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย 

๘. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   บ้านกาด ตาม
โครงการปอยออกหว่า (เหลินสิบเอ็ด) 

(๔๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๙. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านประเพณี
ยี่เป็ง 

(๔๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๑๐. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประเพณี
วิถีคนเมือง 

(๔๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

 
๑๑. 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวัดป่าแดดเป็นค่า
ส่งเสริมประเพณีสรงน้้าพระธาตุ 

(๕,๐๐๐บาท) 
 

เขต ทต. กองการศึกษา             

๑๒. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวัดดอนเปาตาม
โครงการสรงน้้าพระธาตุวัดดอนเปา 

(๕,๐๐๐บาท) 
เขต ทต. กองการศึกษา             

๑๓. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสรงน้้า
พระธาตุวัดชัยมงคล 

(๕,๐๐๐บาท) 
เขต ทต. กองการศึกษา             

๑4 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ้าเภอแม่วางตาม
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

(๕,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๑5 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอัมพาราม  
ตามโครงการสรงน้้าพระพุทธบาทจ้าลอง 

(๕,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

16 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ก่ิวแลป่าเป้า 
ตามโครงการสรงน้้าพระธาตุวัดศริชัิยนิมิตร 

(๕,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

๓. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/อรุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  เพื่อบ้าบัดและก้าจัดขยะโดยไมส่ง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การบ้าบัดและก้าจัดขยะ 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑. จ้างเอกชนก้าจัดขยะมลูฝอย ในเขต
เทศบาล 

(๘๐๐,๐๐๐บาท) 
 

เขต 
ทต. 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

๒. โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ   (10๐,๐๐๐บาท) เขต 
ทต. 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมภิบำล) 
๔. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสังคมเข้มแข็งและยึดมัน่ในหลักธรรมภิบำล) 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
- เพื่อยกระดับการด้าเนินการของเทศบาลให้มีการด้าเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑ 
โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานเพื่อ
จัดท้าแผนพัฒนาในเขตเทศบาล 
 

(๓๐,๐๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

๒ 
โครงการจดัท้าแผนพัฒนาเทศบาล 

(2๐,๐๐๐ บาท)  
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

๓ 
โครงการจดังานวันเทศบาล 

(10,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

4 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร 

(30,000 บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

5 
โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 

(20,000 บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 

เทศบำลต ำบลแม่วำง 
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน) 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

-  เพื่อยกระดับการบริหารจดัการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการในเขตเทศบาล 
  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๕.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการโซนนิ่ง บูรณาการ
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

(๒๐,๐๐๐บาท) เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั             

๒ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
อปพร.   

(๒6,๐๐๐ บาท) เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรม  อปพร. (60,000 บาท) เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั             

4 โครงการซ้อมแผนบรรเทาสา
ธารณภัย 

(30,000 บาท) เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั             

 
 

 
 
 
 



๒๖ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน) 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อยกระดับการบรหิารจดัการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเขตเทศบาล 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๕.๔ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงานและการท้างานของเทศบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด้าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและ
พิธีกำร 

(50,000 บำท) 
เขต ทต. ส้านักปลดั             

2 
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 
-ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเย็บเล่ม 
-ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน 

(600,000 บำท) 
เขต ทต. ส้านักปลดั  

           

3 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่้ากว่า 
๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
(50,000 บาท) 

เขต ทต. ส้านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองศึกษา 
กอง

สาธารณสุ
ขฯ 

            



๒๗ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด้าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค

. 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๕ ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน
กว่า  ๕,๐๐๐ บาท 

 
(440,๐๐๐บาท) 

 

เขต ทต. ส้านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองศึกษา 
กอง

สาธารณสุ
ขฯ 

            

๖ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
(ค่าธรรมเนียม,ค่าลงทะเบยีน 
ฯลฯ) 

(๙๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองคลัง             

๗ โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี (๑๕,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองคลัง             
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (50,000 บาท) เขต ทต. ส้านักปลดั             
9 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
 

(515,000 บาท) คณะ
ผู้บริหาร /

สมาชิกสภา/
กลุ่มผู้นา้/
กลุ่มสตรี
แม่บ้าน/
กลุ่มอสม/
พนักงาน
เทศบาล 

ส้านักปลดั             

 
 
 
 



๒๘ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน) 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อยกระดับการบรหิารจดัการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการในเขตเทศบาล 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๕.๕ แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการจัดกิจกรรมวันส้าคัญ 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ            

(๕๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

๒ 
อุดหนุนอ้าเภอ                    
แม่วางโครงการส่งเสริมเทดิทูล
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

(15,๐๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

อ้าเภอ        
แม่วาง 

            

๓ 
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย           
ช่อดอกไม ้

(๕,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
๒๓            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

  แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน) 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อยกระดับการบรหิารจดัการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเขตเทศบาล 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

    ๕.๖ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค  ส.ค ก.

ย 

๑  อุดหนุนชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน  (อสม.) 
 

(๘๐,๐๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

๒ 
 

โครงการพัฒนาศูนยส์ุขภาพชุมชน            
ต้าบลบ้านกาด 
 

(๕๑,๖๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

๓ อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
ในการจัดงานวัน อสม. 
 
 

 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

เขต 
ทต. 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            



๓๐ 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค  ส.ค ก.ย 

๔ 
อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอแม่วางตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

(๑๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

สาธารณสุขฯ 
            

๕ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพอ้านวยการของ
ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ 

(๓,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

๖ 
 
 

โครงการจดังานวันสตรีและครอบครัว 
(5๐,๐๐๐ บาท) 

เขต 
 ทต. 

ส้านักปลดั 
            

๘ 
โครงการจดังานวันเยาวชน 

(๒๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
 ทต. 

กองการศึกษา 
            

๙ 
โครงการส่งเสริมและจัดกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน 

(๒๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
 ทต. 

กองการศึกษา 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตของประชำชน) 

๖. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวติของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

-  เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
-  เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๖.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

 
๑ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ        
(ออกก้าลังกาย)                      

 
(๕๐,๐๐๐ บาท) 

เขต ทต. กองสาธารณสุข
ฯ 

            

๒ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก 

(๒๐,๐๐๐ บาท) 
เขต ทต. กองสาธารณสุข

ฯ 
            

๓ 
โครงการสุขาภิบาลอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย 

(๒๐,๐๐๐ บาท) 
เขต ทต. กองสาธารณสุข

ฯ 
            

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 

เทศบำลต ำบลแม่วำง 
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตของประชำชน) 

๖. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวติของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๖.๒ แนวทางการพัฒนา การจัดกจิกรรมด้านควบคุมโรคพร้อมทั้งเฝา้ระวัง 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑ 
โครงการป้องกันโรคและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 
(๑๕๐,๐๐๐บาท) 

เขต 
ทต. 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

๒ 
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าและคมุก้าเนิด 

(75,๐๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 

เทศบำลต ำบลแม่วำง 
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตของประชำชน) 

๖. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวติของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๖.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ 
 

(๕๐,๐๐๐ บาท) เขต 
ทต. 

กองการศึกษา             

๒ ค่าวัสดุการกีฬา (๒๐,๐๐๐ บาท) เขต 
ทต. 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนท่องเที่ยว) 

๗. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

-  เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีและพื้นที่ใกล้เคยีง 
-  เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมรีายไดจ้ากการการท่องเที่ยว 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๗.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑ 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งปี้โครงการจัดขบวนรถ
ในงานไม้ดอกไม้ประดับ 

(๓๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

๒ 
อุดหนุนท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการ
จัดงานไมด้อกไม้ประดับ 

(๒,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

๓ 
โครงการจดังานมหัศจรรย ์
แม่วาง 

(5๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

แผนด ำเนนิกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจน) 

๘. ภำยใต้ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์ 

-  เพือ่สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความยากจน 
-  เพื่อขจัดความยากจนในพื้นท่ี 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๘.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด้าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

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 
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ท้างานช่วงปิดเทอม (40,000 บาท) เขต ทต.              

                 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕7 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ) 

๙. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

-  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  เพื่อน้าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือชีวิตประจ้าวัน 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๙.๒ จดัหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสาธารณะและประชาชนให้สามารถเข้าถงึบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาค 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

 
๑ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจ้าเทศบาล  

 
(200,๐๐๐ บาท) 

เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
 

            

๒ 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจ้าหมู่บ้านและอินเตอร์เน็ต
ชุมชน 

(๑๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส้านักปลดั 
            

 
๓ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์อินเตอรเ์น็ตต้าบลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓๐,๐๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

 
ส้านักปลดั 

            

       


