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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 335,000         

1. โครงการ(อถล.) รักษ์โลก จัดฝึกอบรม อาสาสมัคร (อถล.)รักษ์โลก
และจัดกิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น 
การเก็บขยะ การปลูกต้นไม้

             5,000 ส านักปลัด

2. โครงการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธีต่างๆ จัดท ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวัน
ส าคัญต่าง

           20,000

3. โครงการเทศบาลต าบลดอยฮาง รักน  า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนในต าบลดอย
ฮาง รวมถึงการดูแลรักษาแหล่งน  า

             5,000 ส านักปลัด

4. โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวและท่ี
สาธารณะ

จัดซื อพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่ง
บริเวณบ่อน  าร้อนผาเสริฐ  หรือพื นท่ี
แหล่งท่องเท่ียว และท่ีสาธารณะต่างๆ  
รวมถึงจัดจ้างค่าแรงในการด าเนินการ

           40,000

ตารางแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงาน
ส่วนท่ี 3

เทศบาลต าบลดอยฮาง  อ าเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี/
หน่วย

ด าเนินการ

1/15



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี/
หน่วย

ด าเนินการ

5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลต าบลดอยฮาง

อบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหาร สท. พนง.เทศบาลและ
พนง.จ้างเทศบาล  จ านวน 46  คน

          100,000

6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

ด าเนินกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นผ่านเวทีประชุมประชาคมหรือ
การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล ระหว่างเทศบาลต าบล
ดอยฮางร่วมกับประชาชน

             5,000 งานแผน

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลดอยฮาง

อบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมปลูกฝังจิตส านึกการกระท า
ความดีให้แก่คณะผู้บริหาร สท. พนง.
เทศบาลและพนง.จ้างเทศบาล  จ านวน 
46  คน

           10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือสนองโครงการพระราชด าริ ด้านอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรท้องถ่ิน ป่าไม้ พันธ์ุพืชและ
ระบบนิเวศ  เป้าหมาย สวนป่าวัดพระธาตุ
ดอยกองข้าว ม.2 จ านวน 40 ไร่  โดยมี
กิจกรรมตามโครงการ  ดังนี 

           10,000 งานแผน8.
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  8.1 กิจกรรมงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน(จัดเตรียม
พื นท่ี จัดท าแนวขอบเขตพื นท่ี ส ารวจ ศึกษา ท า
ทะเบียน ดูแลรักษา ป้าย ฯลฯ )

 - จัดอบรม/ประชุมเพ่ือให้ความรู้งานปกปัก
ทรัพยากรแก่ประชาชน ผู้น าชุมชนในพื น

8.2.1  การเก็บขอ้มลูพืน้ฐานในทอ้งถ่ิน

8.2.2  การเก็บขอ้มลูการประกอบอาชีพใน

ทอ้งถ่ิน

8.2.3  การเก็บขอ้มลูดา้นกายภาพในทอ้งถ่ิน

8.2.4  การเก็บขอ้มลูประวตัิหมูบ่า้น ชมุชน 

วิถีชมุชน

8.2.5  การเก็บขอ้มลูการใชป้ระโยชนข์องพืช

ในทอ้งถ่ิน

8.2.6  การเก็บขอ้มลูการใชป้ระโยชนข์อง

สตัวใ์นทอ้งถ่ิน

8.2.7  การเก็บขอ้มลูการใชป้ระโยชนข์อง

ชีวภาพอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ิน

8.2.8  การเก็บขอ้มลูภมิูปัญญาในทอ้งถ่ิน

8.2.9  การเก็บขอ้มลูแหลง่ทรพัยากรและ

โบราณคดีในทอ้งถ่ิน

9. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนระดับอ าเภอ  อ าเภอเมืองเชียงราย

เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงรายโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระดับอ าเภอ 

           40,000 ส านักปลัด

8.

  8.2 กิจกรรมงานส ารวจรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน
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10. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย
โครงการด าเนินการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  

เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงรายโครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและองค์กร จังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

           50,000 ส านักปลัด

11. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินประจ าปี

ลงภาคสนามส ารวจบ้าน  ส่ิงปลูกสร้าง  
โรงเรือน  ท่ีอยู่อาศัย ม.1,ม.2,ม.3

           50,000 กองคลัง

          65,000

12. โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จัดกิจกรรมเข้าร่วมท าแนวกันไฟเฝ้า
ระวัง เข้าเผชิญเหตุ และระงับเหตุไฟป่า
และหมอกควัน

           30,000

13. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร.ตาม
หลักสูตร  จ านวน 2 วัน ผู้เข้าร่วม
โครงการ  48  คน

           30,000

14. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

             5,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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      2,454,550

15. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ าหนวน 
4 แห่ง

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านว 4 แห่ง 
ส าหรับเด็ก อ.1-ป.6 จ านวนเด็ก 295 
คน อัตราคนละ 21 บาท จ านวน 200 
วัน ดังนี  1.โรงเรียนบ้านดอยฮาง         
           2.โรงเรียนบ้านโป่งนาค า        
           3.โรงเรียนบ้านผาเสริฐ          
           4.โรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อน

       1,239,000 กอง
การศึกษา

16. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอยฮางโครงการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมให้ความรู้เร่ืองการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึก
ปฏิบัติ จ านวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการ
 100 คน

           20,000 กอง
การศึกษา

17. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาค าโครงการ
ปฏิมากรรมเพ่ือพัฒนาEQของนักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งนาค า

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ฯ ด้วยงานสร้างสรรค์จากประติมากรรม
ศิลปะจ านวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 
66 คน

10,000            กอง
การศึกษา

18. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาค าโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กนักเรียน 

อบรมคุณธรรม จริยธรรยม ศีลธรรมแก่
นักเรียนบ้านโป่งนาค า จ านวน 1 วัน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  66 คน

10,000            กอง
การศึกษา

แผนงานการศึกษา
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19. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อนโครงการ
รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
จ านวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 82 คน

           10,000 กอง
การศึกษา

20. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อนโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมให้ความรู้เร่ืองการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึก
ปฏิบัติ จ านวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการ
 83 คน

           10,000 กอง
การศึกษา

21. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสริฐโครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนต าบลดอยฮางเพ่ือต้านยาเสพ
ติด

อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสริฐโครงการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนต าบลดอยฮาง
เพ่ือต้านยาเสพติด จ านวน 4 แห่ง

           40,000 กอง
การศึกษา

22. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสริฐโครงการอบรมยา
เสพติดให้โทษ  

อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
จ านวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 82 คน

           20,000 กอง
การศึกษา
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23. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็น                               1) 
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 จ านวน 6 แห่ง อัตรามื อละ 21บาท/คน/วัน 
จ านวน 150 คน จ านวน 245 วัน               
            2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 ศพด. จ านวน 6 แห่ง คนละ 1,700บาท/คน/
ปี                                                     
       3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. 6
 แห่ง จ านวน 4 รายการ

       1,095,550 กอง
การศึกษา

         250,000

24. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก พ่น
หมอกควัน,มอบ ทราย อเบท

           30,000 ส านักปลัด

25. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
ลงทะเบียนข้อมูลสุนัขและแมวและน า
ข้อมูลลงระบบบันทึกของส่วนกลาง,
ด าเนินการฉีดวัคซีน

           30,000 ส านักปลัด

26. โครงการอบรมผู้น าชุมชนต าบลดอยฮางเพ่ือ
จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลต าบลดอยฮาง

จัดอบรม หรือประชุม  เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาตร์ต าบลดอยฮางเก่ียวกับทิศ
ทางการบริหารจัดการขยะในต าบล

           30,000

แผนงานสาธารณสุข
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27. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี1โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี1
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

           20,000

28. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี2 โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี2 
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

           20,000

29. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี3 โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี3 
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

           20,000

30. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี4 โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี4 
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

           20,000

31. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี5 โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี5 
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

           20,000

32. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี6 โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี6 
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

           20,000

8/15



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี/
หน่วย

ด าเนินการ

33. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี7 โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี7 
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

           20,000

34. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี8 โครงการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี8 
โครงการตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

           20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 225,000         

35. โครงการ1อปท.1ถนนท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
การรณรงค์ การอบรม การประชุม
ต่างๆหรือการปรับภูมิทัศน์ถนนท่ีได้รับ
การคัดเลือก

           15,000 กองช่าง

36. โครงการคลองสวยน  าใส เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
การรณรงค์ การอบรม การประชุม
ต่างๆหรือการปรับภูมิทัศน์ห้วย หนอง 
คลองบึงท่ีได้รับการคัดเลือก

           10,000 กองช่าง

37. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าจ้างในการตัดหญ้าสอง
ข้างทางบริเวณถนนสายหลักภายใน
ต าบลดอยฮาง

          200,000 กองช่าง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 141,000         

38. โครงการเย่ียมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ท่ีไร้ท่ี
พ่ึงและผู้ป่วยติดเตียง

บูรณาการร่วมกับ รพสต.ดอยฮางใน
การด าเนินการเย่ียมบ้านผู้ผู้ยากไร้ผู้ท่ีไร้
ท่ีพ่ึงและผู้ป่วยติดเตียง และตรวจ
สุขภาพเบื องต้น

                500

39. โครงการรวมใจต้านภัยหนาวเพ่ือพ่ีน้องชาว
ต าบลดอยฮาง

ด าเนินการจัดหาเคร่ืองกันหนาวให้กับผู้
ประสบปัญหา

                500

40. โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

           15,000

41. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์เทศบาลต าบลดอยฮาง

จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับคน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

           15,000

42. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
ดอยฮาง

จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับคน
พิการ  ผู้สูงอายุ

           15,000
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43. โครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบน
พื นท่ีสูง

จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับราษฎรบนพื นท่ีสูง

           15,000

44. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดอยฮางตาม
โครงการอบรมการจัดท าดอกไม้สด  

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดอยฮาง
ตามโครงการอบรมการจัดท าดอกไม้สด  

           40,000

45. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต าบลดอยฮาง
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต าบล
ดอยฮางโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

           40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 272,000         

46. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบล
ดอยฮางเพ่ือสร้างความสมานฉันท์

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบล
ดอยฮางเพ่ือสร้างความสมานฉันท์

           80,000 กอง
การศึกษา

47. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด

           50,000 กอง
การศึกษา
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48. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ            20,000 กอง
การศึกษา

49. โครงการสืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่
ชุมชน

เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์,รดน  าด าหัวผู้สูงอายุและยก
ย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุท่ีท า
คุณประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ิน

           30,000 กอง
การศึกษา

50. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง(ย่ีเป็ง) เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสานสืบสานประเพณี
วันลอยกระทง (ย่ีเป็ง)

           62,000 กอง
การศึกษา

51. โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษาเน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษาต าบล
ดอยฮาง

เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อ
เทียนและถวายเทียนพรรษาเน่ืองใน
เทศกาลเข้าพรรษา

           20,000 กอง
การศึกษา

52. อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน  า
พระธาตุดอยตุงประจ าปี

อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน  าพระธาตุดอยตุง
ประจ าปี 2565

           10,000 กอง
การศึกษา
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      2,402,800

53. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโป่งน  าร้อน ม.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งน  า
ร้อน หมู่ท่ี 7 ต าบลดอยฮาง 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

          296,000 กองช่าง

54. โครงการก่อสร้างถังเก็บน  าฝน  ม.6 ก่อสร้างถังเป็นน  าฝนขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
บ้านผาเสริฐ หมู่ท่ี 6 ต าบลดอยฮาง ถังเก็บ
น  าฝนอิฐก่อฉาบปูน ขนาดความกว้าง 2.50 
เมตร ความยาว 6.00 เมตร ความสูง 1.50 
เมตร จ านวน 3 ชุด

          367,000 กองช่าง

55. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า พร้อมฝาปิดถนนสาย
หลักบ้านฮ่องอ้อ ม.2

ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิด ถนนสาย
หลัก บ้านฮ่องอ้อ หมู่ท่ี 2 ต าบลดอยฮาง 
ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 
เมตร ความยาว 100 เมตร พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 

          333,000 กองช่าง

56. โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิด  บ้านห้วย
ปูพัฒนา  ม.8

ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปู
พัฒนา หมู่ท่ี 8 ต าบลดอยฮาง
ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย  0.40 
เมตร ยาวรวม 77.00 เมตร พร้อมฝาปิดราง
เหล็กแบน  

          274,000 กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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57. โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิด จ านวน 3 
จุด บ้านดอยฮางใน   ม.1

ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิด จ านวน 3 จุด บ้าน
ดอยฮางใน หมู่ท่ี 1 ต าบลดอยฮาง 
จุดท่ี 1 รางระบายน  าขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.40 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร พร้อมฝาปิดราง
เหล็กแบน ยาว 9.00 เมตร  เหล็กแบน ยาว 9.00 
เมตร 
จุดท่ี 2 รางระบายน  าขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.40 เมตร ยาวรวม 10.50 เมตร พร้อมฝาปิดราง
เหล็กแบน ยาว 4.00 เมตร 
จุดท่ี 3 รางระบายน  าขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.40 เมตร ยาวรวม 71.50 เมตร พร้อมฝาปิดราง
 เหล็กแบน ยาว 13.00 เมตร

          214,000 กองช่าง

58. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง
ค านุ ม.5

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางค า
นุ หมู่ท่ี 5 ต าบลดอยฮาง 
จุดท่ี 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
 30.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร 
จุดท่ี 2 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
 55.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร 

          251,000 กองช่าง

59. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านดอยฮางใน  
ม.1

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 4.00 เมตร ความสูง 3.00 
เมตร   ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลดอย
ฮางก าหนด 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านดอยฮางใน หมู่ท่ี 1

           69,800 กองช่าง
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60. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมไหล่ทางคสล.
บ้านดอยฮางนอก ม.3

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ
เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง
ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 300 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร วางท่อระบายน  า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.80 เมตร 
จ านวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 4 จุด 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านดอยฮางนอก หมู่ท่ี 3

          342,000 กองช่าง

61. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน  ากก บ้านโป่งนา
ค า  ม.4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน  า
กก บ้านโป่งนาค า หมู่ท่ี 4 ต าบลดอยฮาง 
ปริมาณงาน พื นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 110.00 
เมตร พร้อมราวกันตก 

          256,000 กองช่าง

      6,145,350รวมงบประมาณท้ังส้ิน
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