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ประกาศ เทศบาลตาบลแม่อาย
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีสว่ นร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครัง้ ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนัน้ เพื่อการปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่อาย จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี ว่ น
ร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบลแม่อาย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลแม่อาย
"เทศบาลแม่อายเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้าด้านการศึกษา"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลแม่อาย
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลแม่อายได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลแม่อาย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ ที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนด
โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

2561
จานวน

2562

งบประมาณ

จานวน

66 144,031,650.00

2563

งบประมาณ

จานวน

72 198,364,900.00

2564

งบประมาณ

จานวน

72 198,354,900.00

งบประมาณ

72 197,454,900.00

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูค่ วาม
ยั่งยืน

0

0

0

0

0

0

0

0

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

8

630,000.00

9

660,000.00

9

660,000.00

9

660,000.00

ด้านการการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

10

910,000.00

10

910,000.00

10

910,000.00

10

910,000.00

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

43

23,118,090.00

41

22,414,090.00

41

22,414,090.00

41

22,414,090.00

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

9

780,000.00

9

780,000.00

9

780,000.00

9

780,000.00

ด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

3

140,000.00

6

884,000.00

6

884,000.00

6

884,000.00

รวม

139 169,609,740.00 147 224,012,990.00 147 224,002,990.00 147 223,102,990.00
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นข้อบัญญัติ
งบประมาณ จานวน 68 โครงการ งบประมาณ 25,059,920 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

17 1,757,900.00

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

-

-

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

70,000.00

ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

7

205,000.00

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

28 21,805,220.00

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

7

1,040,000.00

ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

3

181,800.00

68

25,059,920.0

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณ เทศบาลตาบลแม่อาย มีดงั นี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

105,000.00 เพื่อให้การระบายน้าในลา
น้า คู คลองส่งน้า ลา
เหมืองสาธารณประโยชน์
เป็นไปอย่างสะดวก

ผลผลิต

1. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการจ้างเหมาขุดลอกลา
น้าแม่น้า คู คลอง คลองส่งน้า
ลาเหมืองสาธารณประโยชน์
ใน เขตเทศบาลตาบลแม่อาย

ได้ขุดขุดลอกลาน้าแม่น้า
คู คลอง คลองส่งน้า ลา
เหมืองสาธารณประโยชน์ใน
เขตเทศบาลตาบลแม่อาย

2. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการถมดินลูกรังพร้อม
ปรับบดแน่นถนนเทศบาล
ซอย 1/A (ซอยแก้วมังกร)
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย

3. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 50
หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย

150,000.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ขยายผิวจราจร
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร

4. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 4/1
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย

127,900.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ก่อสร้างถ
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร

90,000.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ปรับปรุงถนน
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

5. ด้านโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พืน้ ฐาน
ถนนเทศบาลซอย35/4 (บ้านอ้าย
เปี๊ยก) หมู่ท6ี่ ตาบลแม่อาย

161,700.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ก่อสร้างถนน
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ค.ส.ล.
ในการสัญจร

6. ด้านโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
พืน้ ฐาน
เทศบาลซอย 21/4 (นายเชื้อ สังข์
ทอง) หมูท่ ี่ 3 ตาบลแม่อาย

136,800.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ก่อสร้างถนน
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ค.ส.ล.
ในการสัญจร

7. ด้านโครงสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล
พืน้ ฐาน
ถนนเทศบาลซอย 56/3 หมู่ที่ 8
ตาบลแม่อาย

108,500.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ก่อสร้างถนน
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ค.ส.ล.
ในการสัญจร

8. ด้านโครงสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวัสดุ
พืน้ ฐาน
คัดสรรพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพ
พืน้ ที่ ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที่ 11
ตาบลแม่อาย

112,500.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ปรับปรุง
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ผิวจราจร
ในการสัญจร

9. ด้านโครงสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ
พืน้ ฐาน
ถมดินลูกรังพร้อม ปรับบดแน่นถนน
เทศบาล ซอย 1/1 หมู่ที่ 1
ตาบลแม่อาย

90,000.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ปรับปรุง
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ผิวจราจร
ในการสัญจร

10. ด้านโครงสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวัสดุ
พืน้ ฐาน
คัดสรรพร้อมปรับ เกลี่ยตามสภาพ
พืน้ ที่บริเวณ ถนนเทศบาล ซอย 29
หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย

77,500.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ปรับปรุง
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ผิวจราจร
ในการสัญจร

11. ด้านโครงสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวัสดุ
พืน้ ฐาน
คัดสรรพร้อมปรับ เกลี่ยตามสภาพ
พืน้ ที่ ถนน เทศบาล ซอย 39/14
หมู่ที่ 9 ตาบลมะลิกา

96,500.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ปรับปรุง
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ผิวจราจร
ในการสัญจร

12. ด้านโครงสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ
พืน้ ฐาน
ถมดินลูกรังพร้อม ปรับบดแน่นถนน
เทศบาล ซอย 1/A (ซอยแก้วมังกร)
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย

90,000.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ปรับปรุง
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ผิวจราจร
ในการสัญจร

13. ด้านโครงสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
พืน้ ฐาน
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาล
ซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา
14. ด้านโครงสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวัสดุ
พืน้ ฐาน
คัดสรรพร้อมปรับ เกลี่ยตามสภาพ
พืน้ ที่บริเวณ โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5
ตาบลแม่อาย

112,500.00 เพื่อให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ได้ก่อสร้าง
รางระบายน้า
ค.ส.ล.

33,750.00 เพื่ออานวยความสะดวก ได้ปรับปรุง
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ผิวจราจร
ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

15. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการปรับผิวจราจรโดยวัสดุคัด
สรรพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพ
พืน้ ที่บริเวณโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5
ตาบล
แม่อาย

33,750.00 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
ยวดยานพาหนะในการสัญจร

ได้ปรับปรุง
ถนน

16. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด
ถนนเทศบาล ซอย 70 หมู่ที่ 4
ตาบลมะลิกา

200,500.00 เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ได้ก่อสร้าง
รางระบาย
น้า

17. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
ถนนเทศบาล ซอย 69 หมู่ที่ 4
ตาบลมะลิกา(ข้างบ้านนายศรีนวล
คาภีระ)

31,000.00 เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ได้ก่อสร้าง
รางระบาย
น้า

18. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกต้นไม้เพิม่ พื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย

5,000.00 เพื่อเป็นต้นน้าลาธาร ให้กับลุ่มน้าในเขต ครั้ง
เทศบาล

19. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการน้าดีไล่น้าเสีย

5,000.00 เพื่อลดผลกระทบปัญหาน้าเน่า ในราง ได้ราง
ระบายน้าสองข้างทาง ในเขตพืน้ ที่
ระบายน้า
เทศบาล

20. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะชุมชน

21. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม
การแปรรูปขยะอินทรีย์กลับมาใช้
ประโยชน์ลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล

5,000.00 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการนา
ขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ ลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต เทศบาล
ตาบลแม่อาย

ได้ลด
ปริมาณขยะ

22. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

5,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ เขต
เทศบาลตาบลแม่อายได้เข้าใจ ปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

ลดปัญหา
หมอกควัน

40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วม ได้จัดเกบ
ในการจัดการขยะชุมชน
ขยะ
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23. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
โครงการ Big
Cleaningday

แหล่งที่มา จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

10,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมทาความสะอาดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตาบล
แม่อาย

ผลผลิต
เพื่อจัดกิจกรรมทา
ความสะอาดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเทศบาลตาบล
แม่อาย

24. ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ โครงการพิธีสรงน้า
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต พระนางมะลิกา
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

30,000.00 เพื่อแสดงถึงความเคารพพระนางมะลิกา ได้จัดงาน
ตามประเพณีท้องถิ่น

25. ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ โครงการประเพณี
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ยี่เป็ง
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

40,000.00 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณียี่เป็ง

ได้จัดงาน

26. ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ โครงการประเพณี
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ถวายเทียนพรรษา
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และ อาสาฬหบูชา

40,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีถวาย
เทียนในวันสาคัญทางศาสนา

ได้จัดงาน

27. ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ โครงการตั้งธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต หลวงเทศน์มหาชาติ
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

40,000.00 เพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าวัดเพื่อ ได้จัดงาน
ปฏิบัติธรรม

28. ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ โครงการงาน
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

30,000.00 เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

29. ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ โครงการประกวด
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต แข่งขัน สวดมนต์หมู่
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น สรรเสริญ
พระรัตนตรัย

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนและประชาชนใน ได้จัดงาน
เขตเทศบาลได้เข้าประกวดแข่งขันสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

30. ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ โครงการสวดมนต์วัน
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต พระ ฟังธรรมะชาระ
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ใจ

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้จัดงาน
ตาบลแม่อายได้เข้าร่วมกิจกรรมการฟัง
ธรรมในวันพระ

ได้จัดงาน

31. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม
ต่างๆ ในเขตเทศบาล

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม

ได้อบรมให้ความรู้
ประชาชน

32. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการอนุรักษ์
เมล็ดพันธุ์พชื
เศรษฐกิจ

30,000.00 เพื่อฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนใน ได้อบรมให้ความรู้
การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พชื เศรษฐกิจ โดย ประชาชน
ให้ประชาชนสามารถผลิตและเก็บเมล็ด
พันธุ์สาหรับใช้ในการปลูกพืช ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตร
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โครงการ

33. ด้านการพัฒนา โครงการสนับสนุน การ
คุณภาพชีวติ
ดาเนินงานศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบล
34. ด้านการพัฒนา โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพ
คุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ
35. ด้านการพัฒนา โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้
คุณภาพชีวติ
พิการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุม่ ได้สนับสนุนการดาเนินงาน
เกษตรได้รับความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจา
ตาบล
15,546,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุสามารถใช้ ได้จ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
ชีวติ ในสังคม ได้ตามปกติ
2,332,800.00 เพื่อช่วยให้ผู้พกิ ารมีรายได้

ได้จ่ายเบีย้ ยังชีพผู้พกิ าร

36. ด้านการพัฒนา โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพ
คุณภาพชีวติ
ผู้ป่วยเอดส์

330,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์สามารถ ได้จ่ายเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ใช้ชีวติ ในสังคมได้ตามปกติ

37. ด้านการพัฒนา โครงการเงินสมทบ สปสช.
คุณภาพชีวติ

230,000.00 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ ได้สมทบ สปสช.
กองทุน สปสช. เทศบาลตาบลแม่
อาย

38. ด้านการพัฒนา โครงการศึกษาต่อต้านการใช้
คุณภาพชีวติ
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
39. ด้านการพัฒนา โครงการเงินสมทบ สปสช.
คุณภาพชีวติ

25,000.00 เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนมี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด

ได้อุดหนุน ตชด.334

230,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกใน ใน ประชาชนในเขต เทศบาล
บริการ

40. ด้านการพัฒนา โครงการประชาคมหมู่บ้านและ
คุณภาพชีวติ
ประชาคมตาบล ประจาปี
2561

20,000.00 เพื่อออกรับฟังความคิดเห็นของ จานวน 19 หมู่บ้าน
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล แม่
อาย

41. ด้านการพัฒนา โครงการอบรมเชิงฎิบัติการ ใน
คุณภาพชีวติ
การจัดทาแผนชุมชน

20,000.00 เพื่อให้ความรู้ในการจัดทาแผน
ชุมชน ให้แก่แกนนาหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบลแม่
อาย

42. ด้านการพัฒนา โครงการเลือกตัง้ สมาชิก สภา
คุณภาพชีวติ
เทศบาลหรือผู้บริหาร เทศบาล

250,000.00 เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภา
เทศบาลและผู้บริหาร เทศบาล
ตาบลแม่อาย

จานวน ๑ ครั้ง

10,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมวันเทศบาลให้
ประชาชนในเขตเทศบาลได้
ตระหนักถึงความสาคัญของ
เทศบาลตาบลแม่อาย

จานวน ๑ ครั้ง

43. ด้านการพัฒนา โครงการวันเทศบาล
คุณภาพชีวติ

แกนนาชุมชน จานวน 19
หมู่บ้าน
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โครงการ

44. ด้านการพัฒนา โครงการส่งเสริมนักเรียน/
คุณภาพชีวติ
นักศึกษาทางานในช่วงปิด
ภาค เรียนฤดูรอ้ น
45. ด้านการพัฒนา โครงการรณรงค์เพื่อ
คุณภาพชีวติ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรูจ้ ัก เยาวชนในเขต
ใช้เวลาว่างจากการเรียน เทศบาลตาบล แม่อาย
3,000.00 เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เด็กนักเรียนได้รู้ถึง พิษ
ภัยยาเสพติด

46. ด้านการพัฒนา โครงการส่งเสริมและ
คุณภาพชีวติ
พัฒนา ศักยภาพเด็ก
เยาวชน

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน เขต
ศักยภาพเด็ก เยาวชนในเขต เทศบาล
เทศบาล

47. ด้านการพัฒนา โครงการจัดงานวันเด็ก
คุณภาพชีวติ
แห่งชาติ

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วน เด็กและเยาวชน ในเขต
ร่วม ในการแสดงออกและ เทศบาล
ทา กิจกรรมต่างๆ

48. ด้านการพัฒนา โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
คุณภาพชีวติ
เด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก

20,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแล
บุคลากรทางการศึกษา
เด็ก ในสังกัด เทศบาล
ตาบล แม่อาย

49. ด้านการพัฒนา โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
พัฒนาการ เด็กปฐมวัย

90,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กในศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก กล้าแสดงออกและ
เล็กและ โรงเรียนฯ
พัฒนาการ กล้ามเนือ้ ต่าง ๆ

50. ด้านการพัฒนา โครงการสนับสนุน
คุณภาพชีวติ
ค่าใช้จา่ ย บริหาร
สถานศึกษา
51. ด้านการพัฒนา โครงการควบคุมและ
คุณภาพชีวติ
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
52. ด้านการพัฒนา โครงการควบคุมและ
คุณภาพชีวติ
ป้องกัน โรคอุบตั ิใหม่

2,283,420.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
บริหารสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
และ โรงเรียนอนุบาลฯ

50,000.00 เพื่อรณรงค์และป้องกัน โรค พืน้ ที่ในเขตเทศบาล
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล ตาบลแม่อาย
5,000.00 เพื่อเป็นการควบคุมและ ประชาชนในเขต
ป้องกัน โรคอุบัติใหม่ในเขต เทศบาลตาบล แม่อาย
เทศบาล ตาบลแม่อาย

53. ด้านการพัฒนา โครงการป้องกันและ
คุณภาพชีวติ
ควบคุมโรคทีเ่ กิดจากยุง
เป็นพาหนะ

50,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ได้จัดทากิจกรรม
ที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ
ป้องกันและควบคุม
โรคที่เกิดจากยุงเป็น
พาหนะ

54. ด้านการพัฒนา โครงการสัตว์ปลอดโรค
คุณภาพชีวติ
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000.00 เพื่อป้องกันการติดต่อโรค
จากโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน

ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

45. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

3,000.00 เพื่อป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา

46. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพเด็ก
เยาวชน

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็ก
เยาวชนในเขต เทศบาล

เด็กและเยาวชนใน เขต
เทศบาล

47. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม ในการ
แสดงออกและทา กิจกรรมต่างๆ

เด็กและเยาวชน ในเขต
เทศบาล

48. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก

20,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก ใน
สังกัด เทศบาลตาบล แม่
อาย

49. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการ เด็กปฐมวัย

90,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก กล้า
แสดงออกและพัฒนาการ กล้ามเนือ้
ต่าง ๆ

เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
และ โรงเรียนฯ

50. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ย บริหาร
สถานศึกษา

51. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

50,000.00 เพื่อรณรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า พืน้ ที่ในเขตเทศบาล ตาบล
ในเขตเทศบาล
แม่อาย

52. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและ
ป้องกัน โรคอุบัติใหม่

5,000.00 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน โรค ประชาชนในเขต เทศบาล
อุบัติใหม่ในเขตเทศบาล ตาบลแม่อาย ตาบล แม่อาย

53. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคทีเ่ กิดจากยุง
เป็นพาหนะ

50,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจาก
ยุงเป็นพาหนะ

ได้จัดทากิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรคที่เกิดจากยุง
เป็นพาหนะ

54. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

50,000.00 เพื่อป้องกันการติดต่อโรคจากโรคพิษ
สุนัขบ้าสูค่ น

ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

55. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนในเขตเทศบาล

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและให้เกิด
ความสามัคคีในหมูค่ ณะ

ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา

56. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการจัดทากิจกรรม
เพื่อมวลชน

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและให้เกิด
ความสามัคคีในหมูค่ ณะ

ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา

2,283,420.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ ย บริหาร
สถานศึกษา

เด็กนักเรียนได้รู้ถึง พิษภัย
ยาเสพติด

ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลฯ
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โครงการ

57. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการค่าใช้จา่ ยในการ
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

58. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

แหล่งที่มา
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

-30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับการ
แข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา

50,000.00 เพื่อรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัข ได้จัดทาโครงการ
บ้าในเขตเทศบาล

59. ด้านการจัดระเบียบ โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบ
ชุมชน สังคมและการ สาธารณภัย
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

300,000.00 ช่วยเหลือบรรเทาแก่ประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อน

60. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบ
ภัย ณ จุดเกิดเหตุ บนท้อง
ถนน โดยระบบ การแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS)

400,000.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้
ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้อง ประสบสาธารณภัย จานวน
ถนน
19 หมู่บ้าน

61. ด้านการจัดระเบียบ โครงการพัฒนาศักยภาพใน
ชุมชน สังคมและการ การป้องกันและบรรเทาสา
รักษาความสงบ
ธารณภัย
เรียบร้อย

20,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ได้อบรมเพื่อพัฒนศักยภาพ
ประสานงานในการปฏิบัติกรณีเกิด ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ทันท่วงที
สาธารณภัย

62. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแม่อาย

20,000.00 เพื่อให้เยาวชนมีความรูใ้ นเรื่องสา ได้อบรมให้ความรู้
ธารณภัยต่างๆ และช่วยเหลือ
ตนเองได้หากเกิดภัยขึน้

63. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
เอาชนะยาเสพติดเทศบาล
ตาบลแม่อาย

100,000.00 เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการ
ได้ดาเนินงานศูนย์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามเอาชนะยาเสพ
ติดเทศบาล ตาบลแม่อาย

64. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อาเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

100,000.00 เพื่อพัฒนานาศักยภาพหมู่บ้านเชิง ได้อุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิ าร
คุณภาพ ให้เข้มแข็ง โดยการบูรณา ป้องกันและปราบปรามยา
การแบบองค์รวมในการแก้ไข
เสพติด
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

65. ด้านการจัดระเบียบ โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ชุมชน สังคมและการ ป้องกันและปราบปรามยา
รักษาความสงบ
เสพติดเทศบาลตาบลแม่อาย
เรียบร้อย

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จานวน 19 หมู่บ้าน

100,000.00 เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการ
ได้จัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

66. ด้านการบริหาร โครงการสารวจปรับปรุง
บ้านเมืองทีด่ ี ข้อมูลแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในเขต
เทศบาล

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

141,800.00 เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และวิธีการ สามารถพัฒนาปรับปรุงแผน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ปัจจุบัน

67. ด้านการบริหาร โครงการบริการชาระ
บ้านเมืองทีด่ ี ภาษี นอกสานักงาน

10,000.00 เพื่อให้บริการประชาชนในการชาระภาษี

ได้ออกบริการการชาระภาษี
นอกสานักงาน

68. ด้านการบริหาร โครงการพัฒนา
บ้านเมืองทีด่ ี บุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่อาย

30,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะใน ได้จัดอบรมให้ความรู้
การปฏิบัติงานบุคลากรและเป็นการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงานของบุคลากร

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลแม่อาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 38 โครงการ จานวนเงิน 15,755,845 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 38 โครงการ จานวนเงิน
15,587,845 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

14 1,438,300.00

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

14

1,438,300.00

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

23,294.00

1

23,294.00

ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

6

162,419.00

6

162,419.00

12 13,627,552.00

12

13,627,552.00

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

3

391,080.00

3

241,080.00

ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2

113,200.00

2

95,200.00

38 15,755,845.00

38

15,587,845.00

รวม

- 12 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณเทศบาลตาบลแม่อาย ที่มกี ารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

1. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการถมดินลูกรังพร้อม ปรับ
บดแน่นถนนเทศบาล ซอย 1/A
(ซอยแก้วมังกร) หมู่ที่ 1
ตาบลแม่อาย

90,000.00 77,500.00 15/2561 02/04/2561

60

2. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 50 หมูท่ ี่ 5
ตาบลแม่อาย

150,000.00 140,500.00 7/2561 03/01/2561

60

3. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 4/1 หมูท่ ี่ 1
ตาบลแม่อาย

127,900.00 124,500.00 3/2561 12/12/2560

60

4. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย35/4
(บ้านอ้ายเปี๊ยก) หมู่ที่ 6
ตาบลแม่อาย

161,700.00 152,000.00 9/2561 18/01/2561

60

5. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 21/4
(นายเชือ้ สังข์ทอง) หมูท่ ี่ 3
ตาบลแม่อาย

136,800.00 133,000.00 4/2561 13/12/2560

60

6. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล
ถนนเทศบาลซอย 56/3 หมู่ที่ 8
ตาบลแม่อาย

108,500.00 108,500.00 8/2561 08/01/2561

60

7. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ ถนนเทศบาล
ซอย 9 หมูท่ ี่ 11 ตาบลแม่อาย

112,500.00 96,500.00 18/2561 05/04/2561

60

8. ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดย
การถมดินลูกรังพร้อม ปรับบด
แน่นถนนเทศบาล ซอย 1/1 หมูท่ ี่
1 ตาบลแม่อาย

90,000.00 77,500.00 11/2561 20/03/2561

60
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โครงการ

จานวน
แหล่งที่มา
งบประมาณ งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

9. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับ เกลี่ยตาม
สภาพพืน้ ที่บริเวณ
ถนนเทศบาล ซอย 29
หมูท่ ี่ 5 ตาบลแม่อาย

77,500.00 77,500.00 14/2561 30/03/2561

60

10. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับ เกลี่ยตาม
สภาพพืน้ ที่ ถนน เทศบาล
ซอย 39/14 หมู่ที่ 9
ตาบลมะลิกา

96,500.00

96,500.00 16/2561 03/04/2561

60

11. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาล
ซอย 57/8 หมูท่ ี่ 6
ตาบลมะลิกา

112,500.00

96,500.00 17/2561 04/04/2561

60

12. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับ เกลี่ยตาม
สภาพพืน้ ที่บริเวณ
โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5
ตาบลแม่อาย

33,750.00 28,800.00 12/2561 20/03/2561

60

13. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาล
ซอย 70 หมูท่ ี่ 4
ตาบลมะลิกา

200,500.00 199,000.00 12/2561 14/02/2561

60

14. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาล
ซอย 69 หมูท่ ี่ 4
ตาบลมะลิกา(ข้างบ้านนาย
ศรีนวล คาภีระ)

31,000.00

30,000.00 9/2561 15/02/2561

60
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โครงการ

15. ด้านการจัดการ
โครงการมีสว่ นร่วมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชน ในการจัดการ
และสิ่งแวดล้อม
ขยะชุมชน

จานวน
แหล่งที่มา
งบประมาณ งบประมาณ
40,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

08/05/2561
20,000.00 โอน
งบประมา
ณ ครั้งที่
8/61
3,294.00

16. ด้านการอนุรักษ์ โครงการพิธีสรงน้า
ฟื้นฟูและสืบสาน พระนางมะลิกา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000.00

40,000.00

จัดจ้างทา
15/06/2561
ป้ายไวนิล

5,000.00 ยืมเงินทด 30/03/2561
รอง
ราชการ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
5

5
5

ซือ้
สังฆทาน
10/04/2561
4,500.00
ถวาย
สงฆ์

5

จ้างทา
15,000.00 เครื่อง 10/04/2561
บวงสรวง

5

จ้างทา
ป้าย

11/04/2561

5

13,000.00 ยืมเงินทด 20/10/2560
รอง
ราชการ

5

1,638.00
17. ด้านการอนุรักษ์ โครงการประเพณียี่เป็ง
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ซือ้ วัสดุ
ตกแต่ง

27/10/2560

5

จ้างทา
ป้าย
30/10/2560
1,638.00
ประชาสั
มพันธ์

5

10,500.00

- 15 -

ยุทธศาสตร์

โครงการ

18. ด้านการอนุรักษ์ โครงการประเพณี
ฟื้นฟูและสืบสาน ถวายเทียนพรรษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
อาสาฬหบูชา
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน
แหล่งที่มา
งบประมาณ งบประมาณ
40,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

7,000.00 ยืมเงินทด 17/08/2561
รอง
ราชการ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
5

2,238.00

จัดจ้างทา
20/08/2561
ป้ายไวนิล

5

4,485.00

จัดซือ้
วัสดุ

20/08/2561

5

6,500.00

จัดซือ้
20/08/2561
สังฆทาน

5

จัดซือ้
ขีผ้ ึ้ง

20/08/2561

5

15,000.00
19. ด้านการอนุรักษ์ โครงการตั้งธรรมหลวง
ฟื้นฟูและสืบสาน เทศน์มหาชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

40,000.00

19/04/2561
40,000.00 โอน
งบประมา
ณ ครั้งที่
7/61

5

20. ด้านการอนุรักษ์ โครงการงานประเพณี
ฟื้นฟูและสืบสาน สงกรานต์
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000.00

7,370.00 ซือ้ วัสดุ 03/04/2561
อุปกรณ์

5

ค่าเครื่อง
รดน้าดา
09/04/2561
8,550.00
หัวผู้สูง
อาย

5
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โครงการ

21. ด้านการอนุรักษ์ โครงการประกวด
ฟื้นฟูและสืบสาน แข่งขัน สวดมนต์หมู่
ศิลปวัฒนธรรม สรรเสริญพระรัตนตรัย
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
22. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

ระยะเวลา
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

20,000.00

19/04/2561
20,000.00 โอน
งบประมา
ณ ครั้งที่
7/61

5

15,546,000.00

461,800.00 โอนเงิน 02/10/2560
เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

30

ยืมเงินทด
02/10/2560
711,700.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
461,500.00 เบีย้ ยังชีพ 02/11/2560
ผู้สูงอายุ

30

ยืมเงินทด
03/11/2560
719,800.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
461,500.00 เบีย้ ยังชีพ 01/12/2560
ผู้สูงอายุ

30

ยืมเงินทด
01/12/2560
706,000.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
459,000.00 เบีย้ ยังชีพ 27/12/2560
ผู้สูงอายุ

30

ยืมเงินทด
28/12/2560
702,900.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
460,500.00 เบีย้ ยังชีพ 25/01/2561
ผู้สูงอายุ

30
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22. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

23. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการ

โครงการสนับสนุน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

โครงการสนับสนุน
เบีย้ ยังชีพผู้พิการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
15,546,000.00

2,332,800.00

วงเงินตาม
สัญญา

ระยะเวลา
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

ยืมเงินทด
25/01/2561
700,400.00 รอง
ราชการ

30

ยืมเงินทด
26/02/2561
697,300.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
455,300.00 เบีย้ ยังชีพ 26/02/2561
ผู้สูงอายุ

30

โอนเงิน
456,500.00 เบีย้ ยังชีพ 29/03/2561
ผู้สูงอายุ

30

ยืมเงินทด
29/03/2561
689,800.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
455,900.00 เบีย้ ยังชีพ 26/04/2561
ผู้สูงอายุ

30

ยืมเงินทด
26/04/2561
691,600.00 รอง
ราชการ

30

80,800.00 โอนเงิน 02/10/2560
เบีย้ ยังชีพ
คนพิการ

30

ยืมเงินทด
02/10/2560
100,000.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
80,800.00 เบีย้ ยังชีพ 02/11/2560
คนพิการ

30

ยืมเงินทด
03/11/2560
116,800.00 รอง
ราชการ

30
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23. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุน
เบีย้ ยังชีพผู้พกิ าร

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
2,332,800.00

วงเงินตาม
สัญญา

ระยะเวลา
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

โอนเงิน
89,600.00 เบีย้ ยังชีพ 01/12/2560
คนพิการ

30

ยืมเงินทด
01/12/2560
113,600.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
84,000.00 เบีย้ ยังชีพ 27/12/2560
คนพิการ

30

ยืมเงินทด
28/12/2560
113,600.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
84,000.00 เบีย้ ยังชีพ 25/01/2561
คนพิการ

30

ยืมเงินทด
25/01/2561
113,600.00 รอง
ราชการ

30

ยืมเงินทด
26/02/2561
124,000.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
86,400.00 เบีย้ ยังชีพ 26/02/2561
คนพิการ

30

โอนเงิน
88,000.00 เบีย้ ยังชีพ 30/03/2561
คนพิการ

30

ยืมเงินทด
30/03/2561
123,200.00 รอง
ราชการ

30

โอนเงิน
88,000.00 เบีย้ ยังชีพ 26/04/2561
คนพิการ

30

ยืมเงินทด
26/04/2561
122,400.00 รอง
ราชการ

30
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24. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการ
โครงการสนับสนุน
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ระยะเวลา
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

330,000.00

27,000.00 โอนเงิน 02/10/2560
เบีย้ ยังชีพ
ผู้ป่วย
เอดส์

30

โอนเงิน
เบีย้ ยังชีพ
02/11/2560
26,500.00
ผู้ป่วย
เอดส์

30

โอนเงิน
เบีย้ ยังชีพ
01/12/2560
26,500.00
ผู้ป่วย
เอดส์

30

โอนเงิน
เบีย้ ยังชีพ
27/12/2560
26,500.00
ผู้ป่วย
เอดส์

30

โอนเงิน
เบีย้ ยังชีพ
25/01/2561
26,500.00
ผู้ป่วย
เอดส์

30

โอนเงิน
เบีย้ ยังชีพ
26/02/2561
27,000.00
ผู้ป่วย
เอดส์

30

โอนเงิน
เบีย้ ยังชีพ
29/03/2561
27,000.00
ผู้ป่วย
เอดส์

30

โอนเงิน
เบีย้ ยังชีพ
21/04/2561
27,000.00
ผู้ป่วย
เอดส์

30
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โครงการ

25. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการเงินสมทบ สปสช.

26. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการประชาคมหมู่บ้าน
และ ประชาคมตาบล
ประจาปี 2561

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

ระยะเวลา
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

230,000.00 230,000.00 สมทบ
08/02/2561
กองทุน
สุขภาพ
เทศบาล
ตาบลแม่
อาย
20,000.00

30

450.00 จัดทาป้าย 15/01/2561
ไวนิล

60

400.00 จัดซือ้ วัสดุ 23/01/2561

60

450.00

จัดทาป้าย
13/02/2561
ไวนิล

30

450.00

จัดทาป้าย
19/02/2561
ไวนิล

30

27. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมนักเรียน/
นักศึกษาทางานในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูรอ้ น

50,000.00

48,900.00 ยืมเงินทด 30/03/2561
รอง
ราชการ

30

28. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน

20,000.00

07/09/2561
20,000.00 โอน
งบประมา
ณ ครั้งที่
12/61

5

29. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

20,000.00

3,300.00 ยืมเงินทด 08/08/2561
รอง
ราชการ

30

725.00 จัดซือ้ วัดสุ 20/08/2561

15

จ้าง
2,990.00 ทาอาหาร 20/08/2561
กลางวัน

15

จัดจ้างทา
20/08/2561
ป้ายไวนิล

15

2,500.00 ค่าเช่าสระ 20/08/2561

15

360.00
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30. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
90,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

2,300.00 ยืมเงินทด 29/12/2560
รอง
ราชการ

30

2,337.00 จัดซือ้ วัสดุ 08/01/2561

5

จัดซือ้
5,250.00 เหรียญ
รางวัล

08/01/2561

5

จัดซือ้ ของ
08/01/2561
รางวัล

5

จัดซือ้ ชุด
2,400.00 กีฬาเสือ้ 08/01/2561
เอี๊ยม

5

จัดจ้างทา
08/01/2561
ป้ายไวนิล

5

9,315.00 จัดซือ้ วัสดุ 08/01/2561

5

โอน
งบประมา
19/04/2561
40,000.00
ณ ครั้งที่
7/61

5

24,200.00

2,580.00

31. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
บริหารสถานศึกษา

2,283,420.00

ระยะเวลา
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

80,000.00 สนับสนุน 07/10/2560
อาหาร
กลางวัน
ดอยแก้ว
งวดที่
1/61

7

สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน
03/05/2561
116,000.00
ดอยแก้ว
งวดที่
2/61

7

โอน
งบประมา
19/07/2561
10,000.00
ณ ครั้งที่
10/61

7
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โครงการ

31. ด้านการพัฒนา โครงการสนับสนุน
คุณภาพชีวติ
ค่าใช้จา่ ย บริหาร
สถานศึกษา

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

2,283,420.00

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

สนับสนุนอาหาร
21/08/2561
กลางวันเพิม่ เติม

7

สนับสนุนอาหาร
กลางวันแม่อาย
07/10/2560
42,000.00
หลวง งวดที่
1/61

7

สนับสนุนอาหาร
กลางวันแม่อาย
03/05/2561
60,900.00
หลวง งวดที่
2/61

7

สนับสนุนอาหาร
กลางวันมงคล
07/10/2560
30,000.00
นิมิต งวดที่
1/61

7

สนับสนุนอาหาร
กลางวันมงคล
03/05/2561
43,500.00
นิมิต งวดที่
2/61

7

สนับสนุนอาหาร
กลางวันชัย
07/10/2560
40,000.00
สถาน งวดที่
1/61

7

สนับสนุนอาหาร
กลางวันชัย
03/05/2561
58,000.00
สถาน งวดที่
2/61

7

สนับสนุนอาหาร
44,000.00 กลางวัน บ้าน 07/10/2560
เอก งวดที่ 1/61

7

9,920.00
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โครงการ

31. ด้านการพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
คุณภาพชีวติ
บริหารสถานศึกษา

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
2,283,420.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

โอน
10,000.00 งบประมาณ 19/07/2561
ครั้งที่ 10/61
สนับสนุน
อาหาร
9,920.00
กลางวัน
เพิ่มเติม

7

21/08/2561

7

สนับสนุน
อาหาร
07/10/2560
42,000.00 กลางวัน
แม่อายหลวง
งวดที่ 1/61

7

สนับสนุน
อาหาร
03/05/2561
60,900.00 กลางวัน
แม่อายหลวง
งวดที่ 2/61

7

สนับสนุน
อาหาร
30,000.00 กลางวัน
มงคลนิมิต
งวดที่ 1/61

07/10/2560

7

สนับสนุน
อาหาร
43,500.00 กลางวัน
มงคลนิมิต
งวดที่ 2/61

03/05/2561

7

สนับสนุน
อาหาร
40,000.00 กลางวัน
ชัยสถาน
งวดที่ 1/61

07/10/2560

7

สนับสนุน
อาหาร
58,000.00 กลางวัน
ชัยสถาน
งวดที่ 2/61

03/05/2561

7
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31. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ย บริหาร
สถานศึกษา

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
2,283,420.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงา
น

สนับสนุนอาหาร
44,000.00 กลางวัน บ้านเอก 07/10/2560
งวดที่ 1/61

7

สนับสนุนอาหาร
63,800.00 กลางวันบ้านเอก
งวดที่ 2/61

03/05/2561

7

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
60,000.00
ทต.แม่อาย
งวดที่ 1/61

07/10/256
1

7

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
87,000.00
ทต.แม่อาย
งวดที่ 2/61

03/05/2561

7

สนับสนุนปรับปรุง
30/11/2560
20,000.00 หลักสูตร
สถานศึกษา

5

สนับสนุนรณรงค์
30/12/2560
15,000.00 เพื่อป้องกัน
ยาเสพติด

5

สนับสนุน
ค่าลงทะเบียน

30/12/2560

5

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
308,000.00
รร.อนุบาล
งวดที่ 1/61

30/11/2560

5

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
338,000.00
รร.อนุบาล
งวดที่ 2/61

17/05/2561

5

สนับสนุนค่า
33,800.00 หนังสือระดับ
อนุบาลศึกษา

17/05/2561

5

3,000.00
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31. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

32. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

โครงการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ย บริหาร
สถานศึกษา

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคทีเ่ กิดจากยุง
เป็นพาหนะ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
2,283,420.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30/11/2560

5

สนับสนุนค่า
36,335.00 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

17/05/2561

5

สนับสนุนค่า
130,900.00 จัดการเรียนการ
สอน

30/11/2560

5

สนับสนุนค่า
130,900.00 จัดการเรียนการ
สอน

30/11/2560

5

สนับสนุนค่า
143,650.00 จัดการเรียนการ
สอน

17/05/256
1

5

50,700.00

สนับสนุนค่าเครือ่ 17/05/256
งแบบนักเรียน
1

5

15,400.00

สนับสนุนค่า
01/12/2560
อุปกรณ์การเรียน

5

16,900.00

สนับสนุนค่าเครื่อง 17/05/256
อุปกรณ์การเรียน 1

5

50,000.00 31,740.00 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ 30/05/2561

50,000.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

สนับสนุนค่า
33,110.00 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

5

6,270.00

จัดจ้างทาอาหาร
กลางวัน

30/05/2561

5

2,820.00

จัดจ้างทาป้ายไว
นิล

30/05/2561

5

08/06/2561

5

1,500.00 จัดจ้างเลี้ยงอาหร 19/03/2561
ว่าง

5

2,700.00 ค่าวิทยากร
33. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

วันที่เซ็น
สัญญา

1,920.00

จัดจ้างทาป้ายไว
นิล

46,580.00 ค่าจัดซือ้ วัคซีน

23/03/2561

5

25/06/2561

5
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34. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

35. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

36. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการ
โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัย ณ จุดเกิด
เหตุ บนท้องถนน โดย
ระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแม่อาย

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

โครงการสารวจ
ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่
ภาษีและ ทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต
เทศบาล

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

400,000.00 90,000.00 1/2561

02/10/2560

3

270,000.00 6/2561

02/01/2561

9

240.00 จัดจ้างทาป้ายไว
นิล

20/08/2561

10

2,340.00 จัดจ้างทาอาหาร

22/08/2561

15

6,000.00 ค่าวิทยากร

20/08/2561

15

2,500.00 ค่าเช่าสระ

22/08/2561

15

19/07/2561

5

15/08/2561

5

141,800.00 18,900.00 จ้างเหมาบริการ 30/04/2561
เพื่อสารวจข้อมูล
จานวน 3 คน

31

20,000.00

20,000.00 10,000.00 โอนลด
งบประมาณ

10,000.00
37 ด้านการบริหาร
. บ้านเมืองทีด่ ี

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

โอนงบประมาณ
ครั้งที่ 11/61

จ้างเหมาบริการ
สารวจข้อมูล

31/05/2561

30

จ้างเหมาบริการ
18,000.00 สารวจข้อมูล
จานวน 3 คน

29/06/2561

31

จ้างเหมาบริการ
19,800.00 สารวจข้อมูล
จานวน 3 คน

31/07/2561

31

18,900.00
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โครงการ

37 ด้านการบริหาร
. บ้านเมืองทีด่ ี

โครงการสารวจ
ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่
ภาษีและ ทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต
เทศบาล

38. ด้านการบริหาร
บ้านเมืองทีด่ ี

โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่อาย

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

18,000.00 จ้างเหมาบริการ
สารวจข้อมูล
จานวน 3 คน

30,000.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

วันที่เซ็น
สัญญา
31/08/2561

30

20/08/2561

15

20/08/2561

15

20/08/2561

15

8,000.00

จัดจ้างเลี้ยงอาหาร
22/08/2561
กลางวัน

15

5,000.00

จัดจ้างเลี้ยงอาหาร
22/08/2561
ว่าง

15

4,200.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร

450.00 จัดทาป้ายไวนิล
1,950.00 จัดซือ้ อุปกรณ์

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตาบลแม่อาย แม่อาย จ.เชียงใหม่
แผนการ
ดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติ
งบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

1.ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

66.0 144.03

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์

17.0 1.76

14.0 1.44

14.0 1.44

14.0

1.44

3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

8.0

0.63

6.0 0.07

1.0 0.02

1.0 0.02

1.0

0.02

4.ด้านการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.0

0.91

7.0 0.20

6.0 0.16

6.0 0.16

6.0

0.16

5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

43.0

23.12

28.0 21.81

12.0 13.63

12.0 13.63

6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

9.0

0.78

7.0 1.04

3.0 0.39

3.0 0.24

2.0

0.03

7.ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

3.0

0.14

3.0 0.18

2.0 0.11

2.0 0.10

1.0

0.02

12.0 13.63

