ส่วนที่ 3
ตารางแสดงรายละเอียดผลการดาเนินงานโครงการตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โครงการ / กิจกรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการ(อถล.) รักษ์โลก

2. โครงการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธีต่างๆ

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

335,000
จัดฝึกอบรม อาสาสมัคร (อถล.)รักษ์โลก
และจัดกิจกรรมรักษาสิง่ แวดล้อม เช่น
การเก็บขยะ การปลูกต้นไม้
จัดทากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวัน
สาคัญต่าง

3. โครงการเทศบาลตาบลดอยฮาง รักนา รักป่า
รักษาแผ่นดิน

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนในตาบลดอย
ฮาง รวมถึงการดูแลรักษาแหล่งนา

4. โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและที่
สาธารณะ

จัดซือพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่ง
บริเวณบ่อนาร้อนผาเสริฐ หรือพืนที่
แหล่งท่องเที่ยว และที่สาธารณะต่างๆ
รวมถึงจัดจ้างค่าแรงในการดาเนินการ

1/15

5,000 สานักปลัด

20,000

5,000 สานักปลัด

40,000

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตาบลดอยฮาง

อบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะผูบ้ ริหาร สท. พนง.เทศบาลและ
พนง.จ้างเทศบาล จานวน 46 คน

6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดาเนินกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นผ่านเวทีประชุมประชาคมหรือ
การประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล ระหว่างเทศบาลตาบล
ดอยฮางร่วมกับประชาชน

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลดอยฮาง

อบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมปลูกฝังจิตสานึกการกระทา
ความดีให้แก่คณะผูบ้ ริหาร สท. พนง.
เทศบาลและพนง.จ้างเทศบาล จานวน
46 คน

10,000

8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เพื่อสนองโครงการพระราชดาริ ด้านอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่น ป่าไม้ พันธุ์พืชและ
ระบบนิเวศ เป้าหมาย สวนป่าวัดพระธาตุ
ดอยกองข้าว ม.2 จานวน 40 ไร่ โดยมี
กิจกรรมตามโครงการ ดังนี

10,000 งานแผน

2/15

100,000

5,000 งานแผน

8.
โครงการ / กิจกรรม

8.1 กิจกรรมงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น(จัดเตรียม
พืนที่ จัดทาแนวขอบเขตพืนที่ สารวจ ศึกษา ทา
ทะเบียน ดูแลรักษา ป้าย ฯลฯ )
8.2 กิจกรรมงานสารวจรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

- จัดอบรม/ประชุมเพื่อให้ความรูง้ านปกปัก
ทรัพยากรแก่ประชาชน ผูน้ าชุมชนในพืน
8.2.1 การเก็บข้อมูลพืน้ ฐานในท้องถิ่น
8.2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น
8.2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
8.2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมูบ่ า้ น ชุมชน
วิถีชมุ ชน
8.2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช
ในท้องถิ่น
8.2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
สัตว์ในท้องถิ่น
8.2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
ชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
8.2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
8.2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและ
โบราณคดีในท้องถิ่น

9. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย เพื่ออุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือ
เมืองเชียงรายโครงการเพิ่ม
ประชาชนระดับอาเภอ อาเภอเมืองเชียงราย ประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระดับอาเภอ
3/15

40,000 สานักปลัด

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

10. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย
โครงการดาเนินการและสนับสนุนการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

เพื่ออุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เมืองเชียงรายโครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและองค์กร จังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

50,000 สานักปลัด

11. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินประจาปี

ลงภาคสนามสารวจบ้าน สิง่ ปลูกสร้าง
โรงเรือน ที่อยูอ่ าศัย ม.1,ม.2,ม.3

50,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

65,000

12. โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จัดกิจกรรมเข้าร่วมทาแนวกันไฟเฝ้า
ระวัง เข้าเผชิญเหตุ และระงับเหตุไฟป่า
และหมอกควัน

30,000

13. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.ตาม
หลักสูตร จานวน 2 วัน ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ 48 คน

30,000

14. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

4/15

5,000

กองคลัง

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

2,454,550

แผนงานการศึกษา
15. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จาหนวน
4 แห่ง

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จานว 4 แห่ง
สาหรับเด็ก อ.1-ป.6 จานวนเด็ก 295
คน อัตราคนละ 21 บาท จานวน 200
วัน ดังนี 1.โรงเรียนบ้านดอยฮาง
2.โรงเรียนบ้านโป่งนาคา
3.โรงเรียนบ้านผาเสริฐ
4.โรงเรียนบ้านโป่งนาร้อน

1,239,000 กอง
การศึกษา

16. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอยฮางโครงการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึก
ปฏิบัติ จานวน 1 วัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
100 คน

20,000 กอง
การศึกษา

17. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาคาโครงการ
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ปฏิมากรรมเพื่อพัฒนาEQของนักเรียนโรงเรียน ฯ ด้วยงานสร้างสรรค์จากประติมากรรม
บ้านโป่งนาคา
ศิลปะจานวน 1 วัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
66 คน

10,000 กอง
การศึกษา

18. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาคาโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กนักเรียน

10,000 กอง
การศึกษา

อบรมคุณธรรม จริยธรรยม ศีลธรรมแก่
นักเรียนบ้านโป่งนาคา จานวน 1 วัน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 66 คน

5/15

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

19. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาร้อนโครงการ
รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จานวน 1 วัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 82 คน

10,000 กอง
การศึกษา

20. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาร้อนโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึก
ปฏิบัติ จานวน 1 วัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
83 คน

10,000 กอง
การศึกษา

21. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสริฐโครงการแข่งขัน อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสริฐโครงการ
กีฬากลุม่ โรงเรียนตาบลดอยฮางเพื่อต้านยาเสพ แข่งขันกีฬากลุม่ โรงเรียนตาบลดอยฮาง
ติด
เพื่อต้านยาเสพติด จานวน 4 แห่ง

40,000 กอง
การศึกษา

22. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสริฐโครงการอบรมยา อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ
เสพติดให้โทษ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จานวน 1 วัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 82 คน

20,000 กอง
การศึกษา

6/15

โครงการ / กิจกรรม

23. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

เพื่อจ่ายเป็น
1)
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 6 แห่ง อัตรามือละ 21บาท/คน/วัน
จานวน 150 คน จานวน 245 วัน
2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ศพด. จานวน 6 แห่ง คนละ 1,700บาท/คน/
ปี
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. 6
แห่ง จานวน 4 รายการ

แผนงานสาธารณสุข

1,095,550 กอง
การศึกษา

250,000

24. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก พ่น
หมอกควัน,มอบ ทราย อเบท

30,000 สานักปลัด

25. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

ดาเนินการประชาสัมพันธ์การ
ลงทะเบียนข้อมูลสุนัขและแมวและนา
ข้อมูลลงระบบบันทึกของส่วนกลาง,
ดาเนินการฉีดวัคซีน

30,000 สานักปลัด

26. โครงการอบรมผูน้ าชุมชนตาบลดอยฮางเพื่อ
จัดทาแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูลตาบลดอยฮาง

จัดอบรม หรือประชุม เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาตร์ตาบลดอยฮางเกี่ยวกับทิศ
ทางการบริหารจัดการขยะในตาบล

30,000

7/15

โครงการ / กิจกรรม

27. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่1โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่1
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

20,000

28. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่2 โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่2
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้าน
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
สาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

20,000

29. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่3 โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่3
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้าน
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
สาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

20,000

30. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่4 โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่4
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้าน
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
สาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

20,000

31. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่5 โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่5
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้าน
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
สาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

20,000

32. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่6 โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่6
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้าน
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
สาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

20,000

8/15

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

33. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7 โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้าน
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
สาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

20,000

34. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่8 โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่8
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้าน
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
สาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

225,000

35. โครงการ1อปท.1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิง่ แวดล้อม

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น
การรณรงค์ การอบรม การประชุม
ต่างๆหรือการปรับภูมิทัศน์ถนนที่ได้รับ
การคัดเลือก

15,000

กองช่าง

36. โครงการคลองสวยนาใส

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น
การรณรงค์ การอบรม การประชุม
ต่างๆหรือการปรับภูมิทัศน์ห้วย หนอง
คลองบึงที่ได้รับการคัดเลือก

10,000

กองช่าง

37. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างในการตัดหญ้าสอง
ข้างทางบริเวณถนนสายหลักภายใน
ตาบลดอยฮาง

200,000

กองช่าง

9/15

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

141,000

38. โครงการเยีย่ มบ้านผูด้ ้อยโอกาสผูย้ ากไร้ผทู้ ี่ไร้ที่ บูรณาการร่วมกับ รพสต.ดอยฮางใน
พึ่งและผูป้ ่วยติดเตียง
การดาเนินการเยีย่ มบ้านผูผ้ ยู้ ากไร้ผทู้ ี่ไร้
ที่พึ่งและผูป้ ่วยติดเตียง และตรวจ
สุขภาพเบืองต้น

500

39. โครงการรวมใจต้านภัยหนาวเพื่อพี่น้องชาว
ตาบลดอยฮาง

ดาเนินการจัดหาเครื่องกันหนาวให้กับผู้
ประสบปัญหา

500

40. โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

15,000

41. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผูด้ ้อยโอกาส
และผูป้ ่วยเอดส์เทศบาลตาบลดอยฮาง

จัดอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคน
พิการ ผูด้ ้อยโอกาสและผูป้ ่วยเอดส์

15,000

42. โครงการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบล
ดอยฮาง

จัดอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคน
พิการ ผูส้ ูงอายุ

15,000

10/15

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2565

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

43. โครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบน จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้
พืนที่สูง
ให้กับราษฎรบนพืนที่สูง

15,000

44. อุดหนุนกลุม่ พัฒนาสตรีตาบลดอยฮางตาม
โครงการอบรมการจัดทาดอกไม้สด

40,000

อุดหนุนกลุม่ พัฒนาสตรีตาบลดอยฮาง
ตามโครงการอบรมการจัดทาดอกไม้สด

45. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาบลดอยฮาง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาบล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ดอยฮางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

40,000

272,000

46. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตาบล
ดอยฮางเพื่อสร้างความสมานฉันท์

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตาบล
ดอยฮางเพื่อสร้างความสมานฉันท์

80,000

กอง
การศึกษา

47. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด

50,000

กอง
การศึกษา

11/15

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

48. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

20,000

กอง
การศึกษา

49. โครงการสืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่
ชุมชน

เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์,รดนาดาหัวผูส้ ูงอายุและยก
ย่องเชิดชูเกียรติผสู้ ูงอายุที่ทา
คุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น

30,000

กอง
การศึกษา

50. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง(ยีเ่ ป็ง) เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานสืบสานประเพณี
วันลอยกระทง (ยีเ่ ป็ง)

62,000

กอง
การศึกษา

51. โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตาบล
ดอยฮาง

เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อ
เทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา

20,000

กอง
การศึกษา

52. อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนา
พระธาตุดอยตุงประจาปี

อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนาพระธาตุดอยตุง
ประจาปี 2565

10,000

กอง
การศึกษา

พ.ศ.2565

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

โครงการ / กิจกรรม

ลาดับ
ที่

12/15

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,402,800

53. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโป่งนาร้อน ม.7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งนา
ร้อน หมู่ที่ 7 ตาบลดอยฮาง
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
120.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมี
พืนที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

296,000

กองช่าง

54. โครงการก่อสร้างถังเก็บนาฝน ม.6

ก่อสร้างถังเป็นนาฝนขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตาบลดอยฮาง ถังเก็บ
นาฝนอิฐก่อฉาบปูน ขนาดความกว้าง 2.50
เมตร ความยาว 6.00 เมตร ความสูง 1.50
เมตร จานวน 3 ชุด

367,000

กองช่าง

55. โครงการก่อสร้างรางระบายนา พร้อมฝาปิดถนนสาย

ก่อสร้างรางระบายนาพร้อมฝาปิด ถนนสาย
หลัก บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตาบลดอยฮาง
ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40
เมตร ความยาว 100 เมตร พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก

333,000

กองช่าง

274,000

กองช่าง

หลักบ้านฮ่องอ้อ ม.2

56. โครงการก่อสร้างรางระบายนาพร้อมฝาปิด บ้านห้วย ก่อสร้างรางระบายนาพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปู
ปูพัฒนา ม.8

พ.ศ.2565

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

โครงการ / กิจกรรม

ลาดับ
ที่

พัฒนา หมู่ที่ 8 ตาบลดอยฮาง
ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40
เมตร ยาวรวม 77.00 เมตร พร้อมฝาปิดราง
เหล็กแบน

13/15

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

57. โครงการก่อสร้างรางระบายนาพร้อมฝาปิด จานวน 3

ก่อสร้างรางระบายนาพร้อมฝาปิด จานวน 3 จุด บ้าน
ดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตาบลดอยฮาง
จุดที่ 1 รางระบายนาขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร พร้อมฝาปิดราง
เหล็กแบน ยาว 9.00 เมตร เหล็กแบน ยาว 9.00
เมตร
จุดที่ 2 รางระบายนาขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาวรวม 10.50 เมตร พร้อมฝาปิดราง
เหล็กแบน ยาว 4.00 เมตร
จุดที่ 3 รางระบายนาขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาวรวม 71.50 เมตร พร้อมฝาปิดราง
เหล็กแบน ยาว 13.00 เมตร

214,000

กองช่าง

58. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางคา
นุ หมู่ที่ 5 ตาบลดอยฮาง
จุดที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
30.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมี
พืนที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
55.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมี
พืนที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร

251,000

กองช่าง

59. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านดอยฮางใน

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 4.00 เมตร ความสูง 3.00
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลดอย
ฮางกาหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1

69,800

กองช่าง

จุด บ้านดอยฮางใน ม.1

คานุ ม.5

ม.1

พ.ศ.2565

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

โครงการ / กิจกรรม

ลาดับ
ที่
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โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่/ พ.ศ.2564
หน่วย
ดาเนินการ

60. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมไหล่ทางคสล. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ

342,000

กองช่าง

61. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมนากก บ้านโป่งนา เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมนา

256,000

กองช่าง

บ้านดอยฮางนอก ม.3

คา ม.4

พ.ศ.2565

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

เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง
ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 300
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร วางท่อระบายนา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.80 เมตร
จานวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพัก จานวน 4 จุด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3

กก บ้านโป่งนาคา หมู่ที่ 4 ตาบลดอยฮาง
ปริมาณงาน พืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 110.00
เมตร พร้อมราวกันตก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,145,350
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