
                 แผนด ำเนินกำรประจ ำปี  ๒๕๕9 
                                                                                เทศบำลต ำบลแม่วำง 
                                                        (ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน) 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์  

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับการคมนาคมให้สะดวก 
- เพื่อสนับสนุนการคมนาคมเพื่อการเกษตร 
- เพื่อพัฒนาด้านจราจรในเขตพื้นท่ี 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุ บ ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพักเชื่อมระหว่าง 
บ้านน้ าต้น หมู่ 6 กับบ้าน
มะกายยอน ม.4 ต.บ้าน
กาด  อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ 

ปริมาณงานวางท่อ คสล. ขนาด 
0.60 เมตร จ านวน 142 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก  
24 ชุด 
(งบประมำณ 631,000 บำท) 

ม.6- ม.4             
ต.บ้านกาด 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนายจันทร์  
จันทร์ไชย ม.5 บ้านกาด 
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ 
 
 

 
 
 
 
 

ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะ 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตาราง
เมตร  
(งบประมำณ 70,000 บำท) 
 
 
 

ม.5  
ต.บ้านกาด 

กองช่าง             



ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย

. 
ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 6 บ้านกาด 
หมู่ 5 ต.บ้านกาด  
อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม ่

ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
280 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตร(งบประมำณ 
765,000บำท ) 

หมู่ที่ 5  
บ้านกาด 

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่ง ล าเหมือง
กลาง บริเวณปากซอย 5 
บ้านอัมพาราม หมู่ 8  
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

ปริมาณงานก่อสร้าง พนัง
ป้องกันตลิ่ง ขนาดสูง 1.10 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 65 เมตร 
(งบประมำณ 339,000 บำท) 

หมู่ที่ 8 
บ้านอัมพา

ราม  

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 11 บ้านสัน
โป่ง หมู่ที่ 3 ต.ดอนเปา 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

ปริมาณงานกว้าง 3.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 92 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 322 ตารางเมตร 
(งบประมำณ 174,000 บำท) 

ซอย 11  
หมู่ 3  บ้าน

สันโป่ง 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3/7 บ้านดอน
เปา  หมู่ 4 ต.ดอนเปา 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่
 

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะ 115 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 460 
ตารางเมตร 
(งบประมำณ 240,000 บำท) 

ซอย 3/7 
บ้านดอน

เปา 
หมู่ 4 

 

กองช่าง        
 

     

7. โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก และก่อสร้าง
สะพาน คสล.ล าเหมือง
ตรงข้ามซอย 3/7 บ้าน
ดอนเปา ต.ดอนเปา        
อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม ่

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 
0.60 เมตร 
จ านวน 83 ท่อน บ่อพัก10 ชุด 
และก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด
กว้าง2.50 เมตร ยาว 4 เมตร 
(งบประมำณ 275,000 บำท) 
 
 

ซอย 3/7 
บ้านดอน

เปา หมู่ที่ 4 

กองช่าง             



ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1 บ้านป่าติ้ว 
หมู่ที่ 5 ต.ดอนเปา 
อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม ่

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
170 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร 
(งบประมำณ 446,000 บำท) 

ซอย 1 บ้าน
ป่าติ้ว 

หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

9. 
 

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถ ส านักงานเทศบาล
ต าบลแม่วาง หมู่ 5             
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง          
จ.เชียงใหม่ 

ปริมาณงานก่อสร้างโรงจอดรถ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร จ านวน 2 
ช่อง (งบประมำณ 60,000 บำท) 

เทศบาล กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
  เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน) 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับการคมนาคมให้สะดวก 
- เพื่อสนับสนุนการคมนาคมเพื่อการเกษตร 

-    เพื่อพัฒนาด้านจราจรในเขตพืน้ท่ี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค  
 

   
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/(งบประมาณ) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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

กระเบื้องห้องน้ า จ านวน 
2 แห่ง 

(งบประมาณ 50,000) 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
จ าลอง และ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ดอนเปา 

กองศึกษา             

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปรับปรุงพื้นห้องเรียน
จ านวน ๒ ห้อง โดยการปู
กระเบื้อง เปลี่ยนหน้าต่าง
มุ้งลวดห้องเรียน ปรับปรุง

ห้องคอมพิวเตอร์ 
(งบประมำณ 200,000 

บำท) 
 
 
 
 
 

รร.เทศบาล
วัดดอนเปา 

กองศึกษา         
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 



ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนเทศบาลวัดดอน
เปา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา 
(งบประมำณ 20,000 บำท) 

รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา 

กองช่าง             

4. ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนพร้อมเกา้อี้ แบบ
พลาสติกแบบพลาสติก จ านวน 
31 ชุด ๆละ 1,580 บาท  
 
(งบประมำณ 48,980 บำท) 

รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา 

กองการศึกษา             

5. ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.พัดลม ขนาดใบพัด 30 นิว้ 
จ านวน 4 เครื่อง ๆละ4,500 
บาท 
2.พัดลมแบบไอน้ า ขนาดใบพัด 
24 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 
9,900 บาท (งบประมำณ 
37,800 บำท) 

เทศบาล ส านักปลัด             

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท  
2.คอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน 
(งบประมำณ16,000 บำท) 

เทศบาล เทศบาล ส านักปลัด  ส านักปลัด             

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 
1 เครื่อง 
 เป็นเงิน 23,000 บาท  
 

เทศบาล เทศบาล ส านักปลัด  กองคลัง         
 
 

    



ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค

. 
ก.ย. 

8. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลอเซอร์ 
ชนิด  LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 เครื่อง 
(เป็นเงิน 16,000 บำท) 
 

เทศบาล เทศบาล ส านักปลดั  กองคลัง        
 
 

     

9. ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องโทรสำร ระบบ laser Ink 
Jet/Bubble Jet หรือ Film 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
(เงิน 18,000 บำท) 

เทศบาล กองคลัง             

10. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เครื่อง 
 (เป็นเงิน 23,000 บำท)  
 

เทศบาล เทศบาล ส านักปลดั  กอง
สาธารณสุข 

            

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์เอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง   (เป็นเงิน 4,300 
บำท) 

เทศบาล เทศบาล ส านักปลดั  กอง
สาธารณสุข 

            

12. ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ลา้น
พิกเซล  
(เป็นเงิน 6,000 บำท) 

เทศบาล เทศบาล ส านักปลดั  กอง
สาธารณสุข 

       
 

     

13. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เครื่อง 
 (เป็นเงิน 23,000 บำท)  
 

เทศบาล เทศบาล ส านักปลดั  กองช่าง             

14. ครุภณัฑ์ส ารวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม แบบพกพา จ านวน 1 
เครื่อง (เป็นเงิน 25,000 
บำท) 

เทศบาล เทศบาล ส านักปลดั  กองช่าง             

 



 แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน) 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับการคมนาคมให้สะดวก 
- เพื่อสนับสนุนการคมนาคมเพื่อการเกษตร 
- เพื่อพัฒนาด้านจราจรในเขตพื้นท่ี 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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   
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ,แผง
กั้น ฯลฯ  
(งบประมำณ๓๐,๐๐๐ บำท) 

เขต ทต. 
แม่วาง 

กองช่าง       
 
 

      

2. โครงการวางและจัดท าผัง
เมืองชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์,ค่า
ฝึกอบรม ฯลฯ 
(งบประมำณ 50,000 บำท) 

เขต ทต. 
แม่วาง 

กองช่าง             

 

 

 

 

  

 

 

 



 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี  ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับคณุภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เพื่อส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ 

 

  

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาการเด็กและตรวจ
สุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 

(1๐,๐๐๐บาท) 
 
 

เขต ทต. กองการศึกษา 

            

2 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 

(100,000 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
 
 
 

 

            

 
 

  

 



 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา 

 
(2,612,241 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 

            

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา 

(๑21,6๐๐ บาท) เขต ทต. 
 

กองการศึกษา 

            

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
นิมิตร 

(35,600 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 

            

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าลอง 

(241,2๐๐ บาท) เขต ทต. 
 
 

กองการศึกษา 

            

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดด 

(35,600 บาท) เขต ทต. 
กอง 

การศึกษา 

            

8 อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ 
ในเขตเทศบาล 

(1,528,000 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

9 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

-รร.สังกัด สพฐ. ๒ โรง 

-รร.เทศบาลวัดดอนเปา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ 

(๑,145,446 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 

            

 
 

 

  



 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม ตามโครงการเปิด
บ้านวิชาการ 

(๓๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

11 อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนให้กับโรงเรียน
บ้านกาด(เขมวังส)์ 

(3๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. 
กอง 

การศึกษา 

            

12 อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนให้กับโรงเรียน
วัดศิริชัยนิมิตร 

(3๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. 
กอง 

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับคณุภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เพื่อส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

 

 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการส่งเสริมการรัก
การอ่านหนังสือของ
ประชาชน  

 
(4๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 

            

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/ยกระดับคณุภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เพื่อส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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. โครงการ
วันเด็ก
แห่งชาติ 

(๒5๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
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.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. 
อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอแม่วาง              
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 
 

(๑0,๐๐๐ บาท) เขต ทต. ส านักปลัด 
            

๒. 
โครงการสัปดาห์วันครอบครัวแห่งชาติ
และ วันผู้สูงอาย ุ
 

(๑5๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

 ๓. โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา   

(๕0,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

๔. โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวเปิด
กิจกรรมความรู้สู่โลกกวา้ง 

(๓๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

๕. 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา
เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

(15,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๖. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (2๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             
๗. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

โครงการปอยส่างลอง บ้านกาด 
(10,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

8. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

(5,000 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             

9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการปอยส่างลอง บ้านมะกายยอน 
 

(10,000 บาท) เขต ทต. กองการศึกษา             



ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

สถำนที่
ด ำเนินก

ำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย 

๘. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน           
บ้านกาดตามโครงการปอยออกหว่า 
(เหลินสิบเอ็ด) 

(๔๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๙. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านประเพณียี่เป็ง 

(๔๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๑๐. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน ประเพณีวิถีคนเมือง 

(๔๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

 ๑๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวัดป่า
แดดเป็นค่าส่งเสริมประเพณีสรงน้ า
พระธาตุ 

(๕,๐๐๐บาท) 
 

เขต ทต. กองการศึกษา             

๑๒. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวัดดอน
เปาตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
ดอนเปา 

(๕,๐๐๐บาท) 
เขต ทต. กองการศึกษา             

๑๓. 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดชัยมงคล 

(๕,๐๐๐บาท) 
เขต ทต. กองการศึกษา             

๑4 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่
วางตามโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดรู้อน 

(๕,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

๑5 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
อัมพาราม  ตามโครงการสรงน้ า
พระพุทธบาทจ าลอง 

(๕,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

16 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ก่ิว
แลป่าเป้า ตามโครงการสรงน้ าพระ
ธาตุวัดศิริชัยนมิิตร 

(๕,๐๐๐บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 
            

17 

อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

(5,000  บาท) เขต ทต. กองการศึกษา 

            



แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

๓. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อพัฒนา/อรุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  เพื่อบ าบัดและก าจัดขยะโดยไมส่ง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การบ าบัดและก าจัดขยะ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑. จ้างเอกชน
ก าจัดขยะมลู
ฝอย ในเขต
เทศบาล 

(๘๐๐,๐๐๐บาท) 
 

เขต 
ทต. 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

๒. โครงการ
รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ   

(5๐,๐๐๐บาท) เขต 
ทต. 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 

เทศบำลต ำบลแม่วำง 
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมภิบำล) 

๔. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสังคมเข้มแข็งและยึดมัน่ในหลักธรรมภิบำล) 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
- เพื่อยกระดับการด าเนินการของเทศบาลให้มีการด าเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 

โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาในเขต
เทศบาล 
 

(2๐,๐๐๐บาท) เขต ทต. ส านักปลดั 

            

๒ 
โครงการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

(2๐,๐๐๐ บาท)  เขต ทต. ส านักปลดั 
            

4. 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน
ของส านักทะเบียน 

(10,000 บาท)   

            

4. 
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งท่ัวไป /เลือกตั้ง
ซ่อม 

(100,000บาท) 
 เขต ทต. ส านักปลดั 

            



5. 
 

อุดหนุน อบต.ดอนเปา
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร 

(30,000 บาท) เขต ทต. ส านักปลดั 

            

6. 
 

อุดหนุน อบต.ดอนเปา
โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 

(20,000 บาท) 
 

เขต ทต. 
 

ส านักปลดั 
 

            

7. 
โครงการพลเมืองที่ดีวิถี
ประชาธิปไตย 

(30,000 บาท) เขต ทต. ส านักปลดั 
            

8. 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลฯ 

(500,000 บาท) เขตทต.   ส านักปลดั 
            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
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.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการโซนนิ่ง บูรณาการ
ป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย 

(๒๐,๐๐๐บาท) 
 

เขต 
ทต. 

ส านักปลดั             

4 โครงการซ้อมแผนบรรเทา
สาธารณภัย 

(20,000 บาท) เขต 
ทต. 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 

เทศบำลต ำบลแม่วำง 
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน) 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อยกระดับการบรหิารจดัการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเขตเทศบาล 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๕.๔ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงานและการท างานของเทศบาล 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการต้อนรับ
คณะบุคคล ฯลฯ 

(60,000 บาท) 
 

เขต 
ทต. 

ส านักปลดั             

2 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี 

(๑๕,๐๐๐ บาท) เขต 
ทต. 

กองคลัง             

3 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย การประเมิน
ประสิทธิภาพการท างาน
ของเทศบาล 

(35,000 บาท) เขต 
ทต. 

ส านักปลดั             

 
  
 
 
 
 
 
 



แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน) 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

- เพื่อยกระดับการบรหิารจดัการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการในเขตเทศบาล 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๕.๕ แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธีและ
ค่าจัดงานอ่ืนๆ             

(๕๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส านักปลดั 
            

๒ 
อุดหนุนอ าเภอ                    
แม่วางโครงการส่งเสริมเทดิ
ทูลในพระมหากรุณาธิคุณ 

(15,๐๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

อ าเภอ        
แม่วาง 

            

๓ 
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย           
ช่อดอกไม ้

(๕,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส านักปลดั 
๒๓            

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 



  แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
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.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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  อุดหนนุชมรมอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) 
 

(60,๐๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

            

๒ โครงการพัฒนาศูนย์
สุขภาพชุมชน            
ต าบลบ้านกาด 
 

(๕๑,๖๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

๓ อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน ในการ
จัดงานวัน อสม. 
 
 
  
 
 
 

 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

เขต 
ทต. 

กองสาธารณสุข
ฯ 
 

            

 



ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

4 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่วางตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

(๑๐,๐๐๐ บาท) เขต ทต. สาธารณสุขฯ 

            

5 
โครงการจดังานวันสตรี
และครอบครัว 

(5๐,๐๐๐ บาท) 
 

เขต 
 ทต. 

ส านักปลดั 
            

6 
โครงการจดังานวันเยาวชน 

(๒๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
 ทต. 

กองการศึกษา 
            

7 
โครงการส่งเสริมอาชีพ (30,000 บาท) 

 
เขต 
 ทต. 

ส านักปลดั 
 

            

8 
โครงการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 
(๒๐,๐๐๐ บาท) 

เขต 
 ทต. 

 
กองการศึกษา 

 
           

9 
โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาประชาชน
ระดับต่างๆ 

(50,000 บาท) 
 

เขต 
 ทต. 

 

 
กองการศึกษา 
 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตของประชำชน) 

๖. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวติของประชำชน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

-  เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
-  เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 

 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๖.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ        
(ออกก าลังกาย)                      

 
(๕๐,๐๐๐ บาท) 

เขต ทต. กองสาธารณสุข
ฯ 

            

2 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 

(๒๐,๐๐๐ บาท) 
 

เขต ทต. กองสาธารณสุข
ฯ 

            

3 
โครงการสุขาภิบาลอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย 

(๒๐,๐๐๐ บาท) 
 

เขต ทต. กองสาธารณสุข
ฯ 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
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.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 
โครงการป้องกันโรคและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 
(๑๕๐,๐๐๐บาท) 

เขต ทต. 
กองสาธารณสุข

ฯ 
            

2 
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด 

(75,๐๐๐บาท) 
 

เขต ทต. 
กองสาธารณสุข

ฯ 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
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.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการแข่งขันกีฬา
ระดับต่างๆ 
 

(๕๐,๐๐๐ บาท) เขต 
ทต. 

กองการศึกษา             

๒ ค่าวัสดุการกีฬา (๒๐,๐๐๐ บาท) เขต 
ทต. 

กองการศึกษา             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
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.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ         
แม่วาง โครงการจดั
ขบวนรถในงานไม้
ดอกไม้ประดับ 

(๓๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส านักปลดั 

            

2 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ        
แม่วาง โครงการจดั
งานมหัศจรรย ์
แม่วาง 

(6๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส านักปลดั 

            

 
 

 

  

 

 

 

 



 

         แผนด ำเนนิกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจน) 

๘. ภำยใต้ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์ 

-  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความยากจน 
-  เพื่อขจัดความยากจนในพื้นท่ี 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๘.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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/
นักศึกษาท างานชว่งปิด
เทอม 

(30,000 บาท) เขต ทต. ส านักปลัด 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                           แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๕9 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ) 

๙. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

-  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  เพื่อน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือชีวิตประจ าวัน 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๙.๒ จดัหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสาธารณะและประชาชนให้สามารถเข้าถงึบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาค 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

 
๑ 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศประจ า
เทศบาล  

 
(150,๐๐๐ บาท) 

เขต 
ทต. 

ส านักปลดั 
 

            

๒ 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศประจ า
หมู่บ้านและ
อินเตอร์เนต็ชุมชน 

(๑๐,๐๐๐ บาท) 
เขต 
ทต. 

ส านักปลดั 

            

 
๓ 

อุดหนนุ อบต.ดอนเปา
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพศูนย์
อินเตอร์เนต็ต าบลของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓๐,๐๐๐บาท) 
เขต 
ทต. 

 
ส านักปลดั 

            

       

 
 


