แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2558

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว สุขภาวะชุมชน และการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
(บาท)
ดาเนินงาน
1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรอาชีพ
แก้ไขปัญหาความยากจนและ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาความเป็นอยู่ของ
งบประมาณ 50,000 บาท
ประชาชนแบบ ABC
2
- โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สร้าง
ความมั่นคงของครอบครัว
งบประมาณ 50,000 บาท
3
- โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี
ตาบลเวียงพางคา
งบประมาณ 50,000 บาท
4
- โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ, ผู้
ว่างงานและผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
5

6 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง

250,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2557
หน้า 100

เขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชนฯ
ตาบลจันจว้า
สานักปลัดฯ

งบประมาณ 50,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเด็กและ
เยาวชน
งบประมาณ 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้

40,000 เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แก่ประชาชนในงานป้องกันและควบคุมโรค
โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มที่มคี วามเสี่ยง
ต่อโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนขั บ้า โรคเอดส์ โรคเลปโตโปโรซิส โรคไข้
หวัดนก หรือกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อต่างๆ
และกลุ่มผู้มโี อก่สเข้าไปใช้สิ่งเสพติด เป็นต้น
โดยมีคา่ ใช้จ่ายได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ
7 โครงกรดาเนินงานด้านสุขภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่างๆ ได้แก่ อนามัย
แม่และเด็ก อนามัยผู้สูงอายุ อนามัยโรงเรียน
อนามัยชุมชน ทันตอนามัย วางแผนครอบครัว
โภชนาการ สุขศึกษา สุขภาพจิต การออก
กเป็าลันต้ง น โดยมีคา่ ใช้จ่ายได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอปุ กรณ์
ต่ค่าางใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ
8 โครงการเฝ้าระวังภาวะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผฃฝ้าระวัง
โภชนาการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 112
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

และสิ่งแวดล้อม

30,000 เขตเทศบาล
ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 110
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

25,000 เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม
ในเด็ก 0-6 ปี

9 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

10 โครงการตลาดสดน่าซื้อ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

และติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-6 ปี โดย
มีคา่ ใช้จ่าย ได้แก่คา่ จัดซื้ออาหารเสริม เช่น
นมกล่อง นมผงดัดแปลง ไข่ไก่ ฯลฯ สาหรับ
เด็กที่มนี ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 111
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

และสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีคา่ ใช้จ่ายได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ
ค่าวัสดุโฆษณาและเผนแพร่ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสด
น่าซื้อ โดยมีคา่ ใช้จ่ายได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุต่ปางๆ
กรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต้งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธิเปิด-ปิด
ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ฯลฯ

20,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 110
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
30,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 110
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

30,000 เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

11 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพื้นที่

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
พิษสุนขั บ้า

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ปลอดภัยโรคพิษสุนขั บ้า โดยมีคา่ ใช้จ่ายได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอปุ กร์ตา่ งๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -ปิด
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ในการจัดบริการ การปฏิบตั งิ าน การรณรงค์
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การ
ประชุมสัมนา การศึกษาดูงาน ค่าเวชภัณฑ์ ยา
วัคซีน ค่าวัสดุอปุ กรณ์ สื่อโฆษณาและเผยแพร่
ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และวัสดุอปุ กรณ์
อื่นๆ ฯลฯ ที่จาเป็นที่ใช้ในโครงการพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนขั บ้า
12 งบเงินอุดหนุน(560000)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดาเนินงานในงาน
หมวดเงอนอุดหนุน (561000) พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขต
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ชุมชน/หมู่บา้ น แห่งละ 15,000 บาท (ตาม
หนังสือกรงส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14
มกราคม 2557)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 111
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

และสิ่งแวดล้อม

345,000 เขตเทศบาล
ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 112
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

250,000
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

30,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2558
หน้า 82

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานักปลัดฯ

โครงการสนับสนุนการรับ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรับ
10,000
บริจาคโลหิตและช่วยเหลือ บริจาคโลหิตและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่
ภัยในพื้นที่บริการของกิ่งกาชาด อ.แม่จัน
งบประมาณรายจ่าย
บริการของกิ่งกาชาด อ.แม่จัน
ประจาปี พ.ศ.2558 หน้า
82

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานักปลัดฯ

10,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2558
หน้า 83

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานักปลัดฯ

10,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2558
หน้า 83

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานักปลัดฯ

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีทอ้ งถิ่น อ.แม่จัน
รัฐพิธีและงานประเพณีทอ้ งถิ่น อ.แม่จัน
ให้กบั ปกครองอาเภอแม่จัน

2

3 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัด
วันสตรีสากลให้กบั กลุ่มพัฒนา กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้กบั กลุ่ม
สตรี อ.แม่จัน
พัฒนาสตรี อ.แม่จัน

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันแม่แห่งชาติให้กบั กลุ่ม
พัฒนาสตรี อ.แม่จัน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้กบั กลุ่ม
พัฒนาสตรี อ.แม่จัน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมการเกษตร

9 โครงการส่งเสริมประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
ดอยตุง ปี 2558

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

สานักปลัดฯ
หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

- จัดหาวัสดุการเกษตร สาหรับจัดกิจกรรม
ของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาเทศบาลตาบล
เวียงพางคา

50,000 เขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
ตาบลจันจว้า
สานักปลัดฯ
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558
หน้า 109
เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี
5,000
เทศบาลตาบล สานักปลัดเทศบาล
นมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง ปี 2558 ปรากฏตามเทศบัญญัติ
จันจว้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ หน้า 83

3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนันสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
200,000 เขตเทศบาล งานประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ธรรมชาติเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน
ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลตาบลจันจ และการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ 30,000 บาท
ว้า
งบประมาณรายจ่าย
สานักปลัดฯ
ประจ
าปี
2557
หน้
า
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
107
วัฒนธรรมชนเผ่าและประเพณืทอ้ งถิ่น
งบประมาณ 30,000 บาท
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เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ท้องถิน
(1) การฝึกอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
(2) การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย
แหล่งท่องเที่ยวในตาบลเวียงพางคา
งบประมาณ 90,000 บาท
- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
การท้องเที่ยว
งบประมาณ 50,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557
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ที่

