สรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
"เปนองคกรแหงการพัฒนา สูคามเปนเลิศดานบริหาร เพื่อสังคมอยูดีมีสุข"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
1. มีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม
2. บุคลากรมีความพรอม มีศักยภาพในการใหบริการประชาชน
3. ประชาชนไดรับความสะดวกในการคมนาคมรวมถึงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
4. สภาพแวดลอมนาอยู ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี
5. ประชาชนไดรับบริการครบถวนทุกดาน มีคุณภาพ
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลแมทาชางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรที่ดี
1. แผนงานงบกลาง
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก
1. แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
1. แผนงานสาธารณสุข
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5. แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก

ง. การวางแผน
เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

2561

ยุทธศาสตร

จํานวน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

2562

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

23

5,480,000.00

25

7,380,000.00

4

350,000.00

5

220,000.00

2563
จํานวน

2564

งบประมาณ

28 12,981,000.00
4

360,000.00

จํานวน

งบประมาณ

30 14,389,000.00
3

340,000.00

2565
จํานวน

งบประมาณ

27 13,485,000.00
3

340,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

16 13,148,000.00

26 20,418,000.00

35 22,223,000.00

30 17,730,000.00

25 12,200,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

61

4,393,000.00

62

6,763,000.00

87

6,101,000.00

88 11,186,000.00

82

4,873,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก

13

145,000.00

14

250,000.00

14

200,000.00

17

15

390,000.00

รวม

117 23,516,000.00

132 35,031,000.00

168 41,865,000.00

490,000.00

168 44,135,000.00

152 31,288,000.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ
จํานวน 128 โครงการ งบประมาณ 18,904,200 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรที่ดี

25

13,289,800.00

3

255,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก

15

2,435,100.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

71

2,714,300.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก

14

210,000.00

128

18,904,200.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

รวม

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลแมทาชาง มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานทีรบั ผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5,133,600.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ของผูส ูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ
อบต.

ผลผลิต

1.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูติดเชื้อ

2.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจัดหา จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหการบริหารงานในสํานักงานและ
ดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกณ ครุภัณฑที่
40,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เพือ่ บริการแกประชาชนเปนไปดวยความ
จําเปนตอการใหบริการประชาชน
อบต.
รวดเร็ว

3.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการปรับปรุง บํารุง รักษา
ซอมแซม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑอุปกรณให
มีสภาพใชการไดทันสมัย สามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ
เพื่อบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ อุปกรณ
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ครุภัณฑสํานักงานใหใชงานไดและมี
ครุภัณฑสํานักงานใหใชงานไดเหมือนเดิม
อบต.
ประสิทธิภาพ

4.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการของ
เทศบาล

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อเผยแพรผลงาน กิจกรรมของ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เทศบาลใหกับประชาชนไดทราบ
อบต.

จัดบอรดนิทรรศการในการจัดงานตางๆของ
เทศบาล

5.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญตางๆ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
40,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
สําคัญของชาติและวันสําคัญตางๆ
อบต.

จัดงานและเขารวมงานราชพิธีและวันสําคัญ
ของชาติ

6.

ยุทธศาสตรการ

โครงการเทศบาลพบประชาชน

5,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก

เพื่อใหบริการนอกสถานที่ และรับฟง

ดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการ
ใหกับผูสูงอายุและผูติดเชื้อเดือนละ 1 ครั้ง

ดําเนินการออกหนวยบริการตามหมูบานใน

พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตางๆของ เขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
อบต.
เทศบาล

7.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูล
ขาวสารและรับเรื่องราวรองทุกข

8.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหมีการตรวจสอบและสํารวจความ ดําเนินการใหสถาบันการศึกษาทําการ
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล ประเมิรความพึงพอใจจากประชาชนจํานวน
อบต.
จากประชาชน
6 หมูบาน

9.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจางเหมาพัฒนาและดูแลเวป
ไซตของเทศบาล

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อออกแบบ ดูแลระบบเวปไซตเพื่อ
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ประชาสัมพันธงานของเทศบาล
อบต.

ยุทธศาสตรการ
10. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจางเหมาทําวารสารเผยแพร
ขอมูลขาวสารเทศบาล

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรม ผล ดําเนินการจัดทําวารสารเพื่อประชาสัมพันธ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
การดําเนินงานในรอบปใหกับประชาชน การทํางาน กิจกรรมของเทศบาล
อบต.

ยุทธศาสตรการ
11. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขา
ประกวด

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อเผยแพรผลงาน กิจกรรมของ
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เทศบาลใหกับประชาชนไดรับทราบ
อบต.

ยุทธศาสตรการ
12. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อทบทวนการจัดทําแผนพัฒนา
ดําเนินการจัดทําเวทีประชาคม เพื่อทบทวน
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เทศบาล การดําเนินงานของเทศบาล
แผนสี่ปและแผนพัฒนาอื่นๆของเทศบาล
อบต.
เปนไปตามความตองการของประชาชน

ยุทธศาสตรการ
13. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดอง
สมานฉันทระดับทองถิ่น

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อบริหารงานในศูนยปรองดอง
เพื่อบริหารงานศูนยปรองดองใหมี
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด สมานฉันทระดับทองถิ่นตามนโยบายของ
ประสิทธิภาพ
อบต.
คสช.

ยุทธศาสตรการ
14. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและ
สถาบันสําคัญของชาติ

ยุทธศาสตรการ
15. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยา
เสพติด

ยุทธศาสตรการ
16. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อ.หางดง

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหศูนยในการ
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ชวยเหลือประชาชนแบบบูรณาการ
สนับสนุนงบประมาณใหศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด รวมกับหนวยงานภายนอก สามารถ
อบต.
ชวยเหลือประชาชนในดานตางๆไดอยาง ปกครองสวนทองถิ่น อ.หางดง
ทั่วถึง รวดเร็ว

ยุทธศาสตรการ
17. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการอุดหนุนงานราชพิธี ที่ทําการ
ปกครอง อ.หางดง

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหประชาชนไดแสดงถึงความ
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
อบต.
และวันสําคัญทางศาสนา

ยุทธศาสตรการ
18. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับ จังหวัดเชียงใหม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อเผยแพรภาพลักษณที่ดี กระตุนการ สนับสนุนงบประมาณใหกับที่ทําการปกครอง
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ทองเที่ยว
อําเภอหางดง
อบต.

ยุทธศาสตรการ
19. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5,133,600.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ผูสงู อายุ
อบต.

ยุทธศาสตรการ
20. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผูพิการ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
ดําเนินการแจกเบียยังชีพผูพิการ
1,291,200.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
พิการ
อบต.

ยุทธศาสตรการ
21. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
ดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ
120,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ติดเชื้อ
อบต.

ยุทธศาสตรการ
22. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (รถ
แคป 4 ประตู จํานวน 1 คัน

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตร
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
กระบอกสูบ 2,400 ซีซี กําลังเครื่องยนต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2
854,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เทศบาลและใหบริการประชาชน
อบต.
ลอ แบบธรรมดา มีแคป แบบดับเบิลแคป
จํานวน 1 คัน

ยุทธศาสตรการ
23. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี

โครงการจัดการเลือกตั้งสภาเทศบาล
และผูบริหารเทศบาลตําบลแมทาชาง

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
300,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เทศบาลและผูบริหารเทศบาลตําบลแม
อบต.
ทาชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร

โครงการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
Smart City

24.

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหคําปรึกษา รับ แกไข รองทุกข
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
รองเรียน ที่เกิดขึ้นในชุมชน
อบต.

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมทา
ชาง

จางเหมาบริษัทดําเนินการออกแบบเวปไซต
และทําการปรับปรุงตลอดเวลา

จัดสงผลงานของเทศบาลเขาประกวดตาม
โครงการตางๆของรัฐและเอกชน เชน
โครงการประกวด อปท.ตานทุจริต

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชนเกิดความ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนเกิดความรักและ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด รัก หวงแหนสถาบันของชาติอันเปนศูนย
หวงแหนสถาบันสําคัญของชาติ
อบต.
รวมของความสามัคคี
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพ
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ติดในสํานักงาน
อบต.

42,400.00

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางให
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เปนเมืองแหงนวัตกรรมและเทคโนโลยี

จัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ สงเสริม
ความรูดานยาเสพติดใหพนักงานเทศบาล
ตําบลแมทาชาง

สนับสนุนงบประมาณใหกับที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

ดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผูบริหารเทศบาลตําบลแมทาชาง
นําเทคโนโลยีเขามาใชในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลแมทาชางและชุมชนตางๆมาก

จัดการองคกรที่ดี
ยุทธศาสตรการ
25. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี
26.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร

อบต.
โครงการจัดตั้งตลาดชุมชนเทศบาล
ตําบลแมทาชาง

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งตลาดชุมชนเทศบาลตําบลแมทาชาง
100,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด และเปนสถานที่จําหนายสินคาที่มี
บริเวณสนามกีใาเทศบาลตําบลแมทาชาง
อบต.
คุณภาพและไดมาตรฐาน
อาทิตยละ 1 วัน

โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม
สําหรับการทํางานของผูบริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ดําเนินการฝกอบรมดานจริยธรรมและ
40,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เทศบาลพัฒนาจิตใจ จิตใจมั่นคง มีสติใน คุณธรรมใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา และ
อบต.
การทํางาน
พนักงานเทศบาล

ยุทธศาสตรการ
27.
พัฒนาบุคลากร

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน และพนักงานจาง
เทศบาล

ยุทธศาสตรการ
28.
พัฒนาบุคลากร

โครงการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ปองกันการทุจริตแกพนักงาน
พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

ขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
200,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
และพนักงานจางเทศบาล
อบต.

ดําเนินการฝกอบรมและศึกษาดูงานใหกับ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงาน
จางเทศบาล

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อนําความรูดานกฎหมาย ขอบังคับ ดําเนินการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด และอํานาจหนาที่มาใชในการปฏิบัติงาน พนักงานจาง ผูบริหาร และสมาชิกสภา
อบต.
ไดอยางถูกตอง
เทศบาล
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อใหมีที่สําหรับระบายน้ําที่ทวมขังออก
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ ลําเหมืองสาธารณะ
ชาง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 1.00 ม.
ลึก 1.12 ม. หนา0.12 ม. ยาว100ม.
บริเวณขางบานนายสวิง จิมารส ถึงทุงนาติด
หมูบานรุงอรุณ

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 1 (จุดที่2)

429,000.00

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
30.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการกอสรางราวกันตก หมุที่ 8

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กอสรางราวกันตก บริเวณบานนายสุระกัน
150,000.00
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ ของประชาชน
วัยภา ถึงสะพานแมขัก
ชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
31.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการปรับปรุงกลอง cctv ( สวน
ขยายระยะที่ 2 ) ชุมชนธารอิงดอย
หมูที่ 1

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
ติดตั้งกลองวงจรปดตามเกณฑราคากลาง
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อปองกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นใน
116,700.00
และคุณลักษณะพื้นฐานของกลองวงจรปด
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ ชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัย
กระทรวง ict พรอมอุปกรณครบชุด
ชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการซอมแซมและปรับปรุงเสียง
ตามสายชุมชนธารอิงดอย

34,400.00

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
33.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูที่ 1

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อประชาสัมพันธขาวสารของทาง
26,000.00
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ ราชการใหประชาชนทราบ
ชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
34.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการวางทอพรอมบอพักตั้งแตขาง
ศูนยโอทอป ม. 6

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อปองกันน้ําทวมขังในพื้นที่ น้ําไหล
250,000.00
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ สะดวก
ชาง

วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ยาว
135 เมตร

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
35.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อปงกันน้ําทวมขังในพื้นที่ น้ําไหล
120,000.00
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ สะดวก
ชาง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ตั้งแตบานนาง
บัวแกว คลองแคลว ถึงบานนายประเสริฐ คํา
มา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
36.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมบอพักลําเหมืองลัวะ หมูที่ 7

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
150,000.00
เพื่อปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง

วางทอพรอมบอพักบริเซรลําเหมืองลัวะ
ตั้งแตบริเวณที่ดินนายประธาน จักษุแกว ถึง
ที่ดินนายมูล วงคคําเรือง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
37.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการกอสรางเขื่อนกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็กลําเหมืองแมขัก หมูท7ี่

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ
450,000.00
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ ปองกันน้ําทวมขังในหมูบาน
ชาง

กอสรางเขื่อนกันดิน ตั้งแตสะพานบานนายรัช
ชานนท ไชยชนะ ฝงตะวันออก ถึงซุมประตู
หมูบาน หมูที่ 7

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
38.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการวางทอพรอมบอพักขางหอพัก
หมูที่ 8

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน น้ําไหลได
70,000.00
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ สะดวก
ชาง

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.
ขางอาคาร ศสมช. หมูที่ 9

65,000.00

29.

32.

39.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อใหการประชาสัมพันธขาวสารของ
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ ทางราชการเปนไปอยางทั่วถึง
ชาง

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง

ซอมแซม ปรับปรุงเสียงตามสายภายในชุมชน
ใหมีสภาพใชการไดดี ไมชํารุด เสียหาย

ติดตั้งแอมปขยายเสียงพรอมอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 1 ชุด

วางทอพรอมบอพักลําเหมืองเขาบานนาย
พิบูลย โพธาธรรม บานกอง หมู 8
ตั้งแตศูนย ศสมช. ถึงบานนายบุญเลิศ วิเศษ
ตามแบบและประมาณการ ทต.แมทาชาง
กําหนด

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
40.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการกอสรางและปรับปรุงราง
ระบายน้ํา คสล.ซอย 3 บานดง หมู 9

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
41.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการปรับปรุงกลอง cctv ภายใน
และโดยรอบสํานักงาน ทต.แมทาชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
42.
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยโอทอป
หมูที่ 6

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่เหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง

70,000.00

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.
แมทาชาง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของศูนยพัฒนาเด็ก
ปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนา
เล็กใหรมรื่น เหมาะสมแกการเรียนรูและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก มีความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน
การศึกษา

43.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
44.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณจากบาน
กองชางสุขาภิบาล, กอง
198,000.00
เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชวงในชวงฤดูฝน นายศรีบุตร ใจแข็ง ถึงบานนางรําไพ ศรีวิไล
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ
หมู 9
ชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อความปลอดภัยและสามารถดูแล
66,000.00
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ ทรัพยสินของทางราชการ
ชาง

ปรับปรุงกลอง cctv ภายในสํานักงานใหมี
สภาพพรอมใช

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
ติดตั้งรั้วประตูเหล็ก 11 ชุด ประตู
กองชางสุขาภิบาล, กอง
เพื่อใชจัดกิจกรรมตางๆของหมูบาน และ
อะลูมิเนียม 3 ชุด และเทพื้นหนา 0.10 ม.
240,000.00
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ มีความปลอดภัยในทรัพยสิน
พื้นที่ไมนอยกวา 31.00 ตรม.
ชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง,
เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนใน ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมทาชาง
กองชางสุขาภิบาล, กอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทา โดยการติดตั้งประตู ตอเติมหลังคากันสาด
ประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง
และติดตั้งรางน้ําฝน
ชาง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อสงเสริมการศึกษาใหเด็กนักเรียนมี
842,300.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
พัฒนาการการศึกษาที่ดี
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

สงเสริมและดําเนินกิจกรรมที่เปนการพัฒนา
ทักษะและความคิดสวนรวม พัฒนาการเด็ก
ใหมีความเหมาะสมตามวัย รวมทั้งการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมความรูและพัฒนาทักษะทั้ง
ผูเรียนและผูสอน

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อพัฒนาทักษะและองคความรุใหแก
50,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานใหกับบุคลากรทาง
การศึกษา

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการเกษตรและดานอื่นๆ
5,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก ใหกับเด็กนักเรียน ศพด.ทต.แมทาชาง
การศึกษา

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมทาชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
45.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
46.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
47.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศพด.ทต.แมทาชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
48.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการจัดงาน นิทรรศการเปดบาน
วิชาการผลงานครูและนักเรียน
ศพด.ทต.แมทาชาง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
15,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
49.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการและจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการวิชาการ

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อใหเด็กมีทักษะความรู มีพัฒนาทาง
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
การศึกษาที่ดี
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

โครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อใหเด็กนักเรียนในศูนยมีสุขภาพฟนที่ ตรวจสุขภาพฟนของเด็กนักเรียน และ
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ดี รางกายแข็งแรง
ประกวดหนูนอยสุขภาพฟนสวย
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
51.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็ก

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เพื่อใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

จัดฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมทาชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
52.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ทาชาง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาศูนย
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมทาชางใหดีขึ้น
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็ก
นักเรียน ศพด.ทต.แมทาชางใหดีขึ้น

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
50.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กใหมีทักษะ
ความคิด มีความรู สามารถพัฒนาทั้ง
จัดงาน จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพรกิจกรรม
ผูเรียน ผูสอน และสรางจิตสํานึกรักการ ความรูตางๆใหกับเด็ก และผูปกครอง
เรียนใหกับเด็ก
สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
ตางๆ และจัดแสดงผลงานวิชาการของเด็ก
นักเรียน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
53.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการสงเคราะหผูประสบภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหการชวยเหลือผูไดรับความ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เดือดรอนจากสาธารณภัย
อบต.

ผูไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติตางๆ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
54.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ
ในชุมชน ( care giver )

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อพัฒนาทักษะและความรูของผูดูแล
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ผูสงู อายุ ผูพ ิการ ใหสามารถดูแล
อบต.
ผูสงู อายุผพู ิการไดดีขึ้น

ดูแล โดยเขาไปชวยเหลือ เพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหกับผูปวย ญาติในการดูแล
ผูปวยอยางถูกวิธี ในกรณไมมีญาติ
อาสาสมัครจะเขาไปดูแลเบื้องตนและ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
55.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลแมทาชาง

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่ในเขต
ดําเนินการตัดหญา จัดเก็บขยะในพื้นที่
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลแมทาชางใหเปนระเบียบ
เทศบาลตําบลแมทาชาง
อบต.
สวยงาม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
56.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการบริหารจัดการและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมทักษะ
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ใหกับคณะกรรมการเพื่อนํามาจัดการ
เรื่องสิง่ แวดลอมในชุมชนของตนเอง
อบต.

ดําเนินการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและศึกษา
ดูงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
57.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมใหประชาชนรวมดูแลรักษา
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
สิ่งแวดลอมในชุมชน
อบต.

จัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะ ดแต
ตั งกิ่งไมและ
ดูแลสภาพแวดลอม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
58.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคลดโลกรอน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึง
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ภาวะโลกรอนและวิธีปองกันแกไข
อบต.

จัดอบรม/รณรงคประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การจัดการขยะอยางยั่งยืน เพื่อแกไขปญหา
โลกรอน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
59.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ

อบรมใหความรู จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก โรคไขหวัด แพทย เพื่อปองกันและควบคุมโรค
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด นก โรคพิษสุนัขบา โรคโควิด 19 โรค ไขเลือดออก ไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบา มือ
อุบัติการณใหมและโรคอื่นๆ
อบต.
เทาปาก ซิการ อีโบลา โควิด 19 โรค
อุบัติการณใหม และโรคอื่นๆ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
60.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟู
สุขภาพชุมชน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหคนในชุมชนไดมาบริหารรางกาย
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เพือ่ ผอนคลายและใหสุขภาพแข็งแรง
อบต.

ใหบริการนวดแผนไทย และสมุนไพรเพื่อทํา
ใหรางกายผอนคลายและแข็งแรง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
61.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคประชาสัมพันธงาน
สาธารณสุข

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อประชาสัมพันธงานสาธารณสุขของ
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เทศบาลใหประชาชนในพื้นที่ทราบ
อบต.

ออกประชาสัมพันธงานสาธารณสุขตามสื่อ
ตางๆ เชนสิ่พิมพ รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
เวปไซต ฯลฯ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

จัดอบรม/ประชาสัมพนธใหความรู ออกตรวจ
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
เยีย่ มประชาชนเพื่อปองกันและแกไขโรค
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ในพืน้ ที่ใหลดลงจนเหลือศูนย
ไขเลือดออกในพื้นที่
อบต.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
63.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ไมใหระบาดในพื้นที่
อบต.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
64.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
โรคสัตวประจําหมูบาน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
65.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการอบรมใหความรูแกนนํา
สุขภาพครอบครัว

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหกลุมแกนนําสุขภาพครอบครัว มี
จัดอบรมใหความรุในดานการดูแลสุขภาพ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ความรูในดานการดูแลสุขภาพครอบครัว
ใหกับแกนนําสุขภาพครอบครัวปละ 1-2 ครั้ง
อบต.
และชุมชน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
66.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการสงเสริมการจัดการขยะดวย
วิธี3Rs

เพื่อลดปญหาขยะในชุมชนสามารถนํา
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ขยะกลับมาใชใหม สภาพแวดลอม
สวยงามดีขึ้น
อบต.

ยุทธศาสตรการ
67. พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ

โครงการรณรงคแกไขปญหาหมอก
ควัน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันที่ รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไข
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
กระทบตอสุขภาพของประชาชน
ปญหาหมอกควันใหกับประชาชนในพื้นที่
อบต.

62.

จัดอบรม/ประชาสัมพันธใหความรู/ออกตรวจ
เยี่ยมประชาชนเพื่อปองกันโรคพิษสนัขบา
ไมใหเกิดในพื้นที่

เพื่อใหความรูอาสาสมัครปองกันโรคสัตว
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตว
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ประจําหมูบานใหสามารถปฏิบัติงานได
ประจําหมูบาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
อยางถูกตอง
อบต.

จัดอบรม/รณรงคการคัดแยกขยะในชุมชน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และศึกษาอบรม
ศึกษาดูงาน เพื่อนําความรูมาใชประโยชนแก
ชุมชน

สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
คัดเลือกคนในชุมชนที่ทําความดีชวยเหลือ
เพื่อยกยองเชิดชูใหกับผูที่ทําความดีและ
งานกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนใหกับ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เสียสละเพื่อชวยงานสวนรวม
อบต.
ชุมชน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
69.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
กิจกรรมใหความรู เขาคายครอบครัวเพื่อเชื่อ
เพื่อสงเสริมและตอยอดใหกับศูนยพัฒนา
ความสัมพันธระหวางพอ แม ลูก และคนนคร
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ครอบครัวในการดําเนินกิจกรรม
อบต.
อบครัวใหมีความรักความเขาใจกันมากขึ้น

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
70.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เยาวชนมีการรวมกลุมและมีกิจกรรมที่
อบต.
เปนประโยชนตอสังคม

จัดกิจกรรมฝกอบรมและเขาคายเกี่ยวกับยา
เสพติดและธรรมะ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
71.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ
54,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เทศบาลตําบลแมทาชาง
อบต.

จัดกิจกรรมผูสูงอายุ เชน กิจกรรม
นันทนาการ ออกกําลังกาย ตรวจสุขภาพให
ผูสูงอายุประจําทุกเดือน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
72.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี
อบต.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
73.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิ
สตรี

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อพัฒนาทักษะความรูในดานสิทธิสตรี ฝกอบรมใหความรูดานสิทธิสตรีแกประชาชน
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ใหกับประชาชน
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
อบต.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
74.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัว

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ของครอบครัว
อบต.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
อบรมประชมชน กลุมตางๆ ในเขต ทต.แม
เพื่อสนับสนุนใหประชาชนในเขต
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ทาชาางในดานการฝกอาชีพจากงานประดิษฐ
เทศบาลมีรายไดจากงานประดิษฐตางๆ
อบต.
ตางๆ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
76.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ดําเนินการฝกอบรมและสนับสนุนการจัดการ
เพื่อปองกันการระบาดของยาเสพติดใน
ยาเสพติดโดยใหประชาชนในพื้นที่เขามามี
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
พื้นที่
อบต.
สวนรวม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
77.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการฝกอบรมการทําอาหาร

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการทําอาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการการทําอาหารปลอดภัย
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ที่ถกู สุขลักษณะและนํามาประกอบอาชีพ ใหกับกลุม ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม
ทาชาง
ได
อบต.

โครงการฝกอาชีพดานงานชางตางๆ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพใหกับประชาชน ฝกอบรมงานชางตางๆใหกับประชาชน
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ในดานงานชาง
เทศบาลตําบลแมทาชาง
อบต.

68.

75.

78.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

เพื่อจัดอบรม / กษาดู
ศึ
งานเพื่อพัฒนา
ผูสูงอายุ ปละ 1 ครั้ง

จัดอบรม และใหความรูแกสตรีในดานการ
สรางความเขมแข็งของครอบครัว

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
79.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการธนาคารแหงความดี

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมใหคนนชุมชนเปนคนดีมีจิต
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
สาธารณประโยชนทํางานชวยสวนรวม
อบต.

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางและ
นักเรียนโรงเรียนบานดง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
80.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการเชิดชูเกียรติสตีดีเดน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อเชิดชูเกียรติใหกับสตรีดีเดนที่มี
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ผลงานดานตางๆ
อบต.

สตรีดีเดนเทศบาลตําบลแมทาชางมีผลงาน
ดีเดนในดานตางๆ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
81.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการฝกอาชีพดานสมุนไพรและยา
เมือง

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพใหกับประชาชน ฝกอบรมอาชีพดานสมุนไพรใหกับประชาชน
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ในดานสมุนไพร
เทศบาลตําบลแมทาชาง
อบต.

ยุทธศาสตรการ
82. พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ

โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสนับสนุนใหกลุมสตรีมีรายไดเพิ่ม
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
มากขึน้
อบต.

อบรมอาชีพใหกับกลุมสตรีเทศบาลตําบลแม
ทาชางอยางนอย 1 ครั้ง

สิ่งแวดลอม

83.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
84.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
85.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหเยาวชนตระหักถึงการดูแลรักษา
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
อบต.

จัดฝกอบรมและใหความรูดานสิ่งเเวดลอม
ใหแกเยาวชนในพื้นที่

โครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมหมูบาน ชุมชน ใหมีความ สงเสริมการพัฒนาหมูบานใหเปนหมูบานดาน
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด พอเพียง และเปนตนแบบใหกับหมูบาน ความพอเพียงและเปนตนแบบใหชุมชน
ใกลเคียง
ชุมชนอืน่ ๆ
อบต.

โครงการธรรมะเพื่อประชาชน

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อพัฒนาใหผูเขาทํากิจกรรมมีสติ และ จัดกิจกรรมฟงธรรมเทศนาเพื่อใหผูเขารวม
สามารถพัฒนาจิงใจใหมีคุณธรรม และมี กิจกรรมมีสติ และพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมที่ดี
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
งามและค้ําจุนพระพุทธศาสนา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก คานิยมที่ดีงาม
การศึกษา

โครงการอนุรักษสืบสานประเพณียี่เปง
แมทาชาง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดงานประเพณียี่เปงแมทาชาง เพื่อให
และภูมิปญญาทองถิ่นใหเยาวชนสืบสาน เยาวชนและประชาชนไดอนุรักษและสืบสาน
200,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ตอไป
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก ตอไป
การศึกษา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
87.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ปใหมเมือง(ดําหัวผูสูงอายุ)

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดงานประเพณีปใหมเมือง(ดําหัวผูสูงอายุ)
40,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และภูมิปญยาทองถิ่นใหเยาวชนไดสืบ เพือ่ ใหเยาวชนและประชาชนไดอนุรักษและ
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก สานตอไป
สืบสานตอไป
การศึกษา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
88.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ดงพระเจานั่งโกน

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดงานอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระ
และวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญา
เจานั่งโกน เพื่อใหเยาวชนและประชาชนได
40,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
รูจักและสืบสานตอไป
การศึกษา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
89.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญา
ทองถิ่น

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
ครูภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลแม
เพื่อเชิดชูเกียรติแกครูภูมิปญญาผู
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ทาชางซึ่งมีองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา
เสียสละในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
ทองถิน่ ของตนเอง
การศึกษา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
86.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
90.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
91.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
92.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
93.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
94.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
95.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม

โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณี
วันเขาพรรษา

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณี
5,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เขาพรรษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

จัดกิจกรรมหลอเทียนและแหเทียนเพื่อใชใน
งานประเพณีเขาพรรษา

โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อประชาสัมพันธสงเสริมใหคนใน
5,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ชุมชนไดอนุรักษและสืบสานพิธีทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก ศาสนาตางๆใหคงอยูสืบไป
การศึกษา

จัดงาน พิธีทางศาสนาตางๆ เพื่อใหเยาวชน
และประชาชนไดมีสวนรวมในการค้ําจุน
พระพุทธศาสนา

โครงการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัย
เพื่อสุขภาพ

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนทุกกลุม ทุก
เพศ ทุกวัย ไดออกกําลังกาย มีสุขภาพ
100,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก แข็งแรง และมีความสามัคคีกัน
การศึกษา

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ในระดับตางๆ

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนหันมาสนใจการกีฬาเพิ่มมาก
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก ขึ้น
การศึกษา

โครงการอุยสอนหลาน

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเยาวชน ดําเนินการอบรม การสอนภูมิปญญาตางๆ
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ไดอนุรักษสืบสานตอไป
โดยผานผูสูงอายุสูเยาวชน ประชาชนเทศบาล
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

โครงการฝกอบรมภูมิปญญาทองถิ่น
และประกวดผลงาน

15,000.00

กลุมเด็กเล็ก กลุมเยาวชน กลุมพอบาน
แมบานในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง

ดําเนินการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาในระดับตางๆ และจัดอบรมใหความรูใน
การดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายที่
ถูกตอง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา เพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเยาวชน จัดฝกอบรมภูมิปญญาพื้นบานตางๆใหกับ
, กองสงเสริมการศึกษาและ ไดอนุรักษสืบสานตอไป
เยาวชน และประชาชนในเขต ทต.แมทาชาง

เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ศพด.ระดับอําเภอหางดง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ เพื่อใหเด็กในศูนยฯไดออกกําลังกาย มี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง รูรักสามัคคี
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก และมีพัฒนาการที่ดี
การศึกษา

สงนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กระดับ องหางดง จํานวน 1
ครั้ง

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อใหเด็กในศูนยฯไดออกกําลังกาย มี
25,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง รูรักสามัคคี
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

จัดการแขงขันกีฬาศูนยพฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 1 ครั้ง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
98.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนบานดง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
560,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เพื่อเพิ่มพัฒนาการเด็กนักเรียนใหดีขึ้น
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานดง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
99.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดา นสาธารณสุข
หมูที่ 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 20,000
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด พระราชดําริดานสาธารณสุข ประชาชน
บาท
อบต.
มีสขุ ภาพที่ดี

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
100.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดา นสาธารณสุข
หมูที่ 5 ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 20,000
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด พระราชดําริดานสาธารณสุข ประชาชน
บาท
มีสขุ ภาพที่ดี
อบต.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดา นสาธารณสุข
หมูที่ 6 ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 20,000
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด พระราชดําริดานสาธารณสุข ประชาชน
บาท
อบต.
มีสขุ ภาพที่ดี

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
102.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดา นสาธารณสุข
หมูที่ 7 ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 20,000
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด พระราชดําริดานสาธารณสุข ประชาชน
บาท
มีสขุ ภาพที่ดี
อบต.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
103.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดา นสาธารณสุข
หมูที่ 8 ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 20,000
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด พระราชดําริดานสาธารณสุข ประชาชน
บาท
อบต.
มีสขุ ภาพที่ดี

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดา นสาธารณสุข
หมูที่ 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 20,000
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด พระราชดําริดานสาธารณสุข ประชาชน
บาท
มีสขุ ภาพที่ดี
อบต.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
105.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัย และปองกันปญหายา
เสพติด ม.1

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันอาชญากรรมและแกไข
3,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ปญหายาเสพติดไมใหระบาดในพื้นที่
อบต.

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 3000 บาท

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
106.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัย และปองกันปญหายา
เสพติด ม.5

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันอาชญากรรมและแกไข
3,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ปญหายาเสพติดไมใหระบาดในพื้นที่
อบต.

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 3000 บาท

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
107.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัย และปองกันปญหายา
เสพติด ม.6

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันอาชญากรรมและแกไข
3,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ปญหายาเสพติดไมใหระบาดในพื้นที่
อบต.

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 3000 บาท

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
108.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัย และปองกันปญหายา
เสพติด ม.7

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันอาชญากรรมและแกไข
3,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ปญหายาเสพติดไมใหระบาดในพื้นที่
อบต.

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 3000 บาท

ยุทธศาสตรการ
109. พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัย และปองกันปญหายา
เสพติด ม.8

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันอาชญากรรมและแกไข
3,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ปญหายาเสพติดไมใหระบาดในพื้นที่
อบต.

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 3000 บาท

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
96.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
97.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

101.

104.

สิ่งแวดลอม

110.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัย และปองกันปญหายา
เสพติด ม.9

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันอาชญากรรมและแกไข
3,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ปญหายาเสพติดไมใหระบาดในพื้นที่
อบต.

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 3000 บาท

โครงการฝกอบรมใหความรูปองกัน
และควบคุมโรคติดตอในเด็กและ
สถานศึกษา

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
จัดอบรมใหความรูกับเด็กนักเรียนในศูนย
เพื่อปองกันการเกิดโรคติดตอในเด็กและ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
15,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
สถานศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
จํานวน 1 ครั้ง
การศึกษา

โครงการสงเสริมรักการอาน

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนรักการอาน
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
หนังสือ
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

จัดการเรียนการสอน โดยเนนใหเด็กนักเรียน
เปนศูนยกลาง และปลูกฝงการอานใหกับเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการเดินตามรอยพระบาท ศาสตร
พระราชา

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับ
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ศาสตรพระราชาและการนําไปใชใน
อบต.
ชีวติ ประจําวัน

จัดฝกอบรม ใหความรูกับประชาชน จํานวน
1 ครั้ง และตอยอดโครงการตามหมูบานและ
ชุมชน

โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 120 ป ของดีแมทาชาง

สวนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองสงเสริมการศึกษาและ
เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว และ
50,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ของดีเมืองหางดง
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

จัดกิจกรรม จัดงาน 120 ป ของดีเมืองหาง
ดง

ยุทธศาสตรการ
โครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกัน
115. พัฒนาการบริการเชิง
ภัย
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสามารถนําความรูดานการปองกัน
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด และบรรเทาสาธารณภัยมาใชในการ
อบต.
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการฝกอบรมดานการปองกันภัยแก
พนักงานและประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตรการ
โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
116. พัฒนาการบริการเชิง การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
รุก
ประชาชน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหมีความพรอมในการปองกันและ
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องตนได
อบต.

ดําเนินการรณรงคใหความรูดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแกพนักงานและ
ประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
111.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
112.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

113.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม
114.
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการ
โครงการบริหารจัดการศูนย อปพร.
117. พัฒนาการบริการเชิง
เทศบาลตําบลแมทาชาง
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อใหการชวยเหลือของประชาชน
ดําเนินการใหการชวยเหลือประชาชนหาก
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ผูประสบภัยในชุมชนมีประสิทธิภาพและ
เกิดสาธารณภัยตางๆ
อบต.
รวดเร็ว

ยุทธศาสตรการ
โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณ
118. พัฒนาการบริการเชิง
ภัยเบื้องตน
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอน
ดําเนินการใหความชวยเหลือแกประชาชนใน
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ใหแกประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยใน
พืน้ ที่เมื่อเกิดสาธารณภัย
อบต.
พื้นที่

ยุทธศาสตรการ
โครงการปองกันลดอุบัติเหตุและ
119. พัฒนาการบริการเชิง
ใหบริการประชาชนในเทศกาลสําคัญ
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
จัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและ
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ใหบริการแกประชาชนในชวงเทศกาล
อบต.
สําคัญตางๆ

จัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและใหบริการ
แกประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ
จํานวน 1 แหง (หนาสํานักงานเทศบาลตําบล
แมทาชาง)

ยุทธศาสตรการ
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
120. พัฒนาการบริการเชิง
ของ อปพร.
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อให อปพร.ทต.แมทาชางมี
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด ประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือ
อบต.
ผูอื่นไดดี

ฝกอบรมทบทวนหลักสูตรอปพร.อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตรการ
121. พัฒนาการบริการเชิง โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อดูแลน้ําและรักษาปาไมใหมี
รณรงคและดําเนินการรักษาปารักษาน้ํา เชน
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
สภาพแวดลอมที่ดี ปองกันภาวะโลกรอน ปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ
อบต.

โครงการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู
ยุทธศาสตรการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
122. พัฒนาการบริการเชิง
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
รุก
เจาอยูหัวฯ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
อบต.

ยุทธศาสตรการ
โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอด
123. พัฒนาการบริการเชิง
สารพิษและผักสวนครัวรั้วกินได
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ฝกอบรมใหความรูเรื่องการปลูกผักปลอด
เพื่อสงเสริมใหประชาชนปลูกพืชผักสวน
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
สารพิษและการปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดไว
ครัวปลอดสารพิษไวบริโภคในครัวเรือน
อบต.
บริโภคในครัวเรือน

ยุทธศาสตรการ
โครงการธนาคารใบไม เก็บใบไม ลด
124. พัฒนาการบริการเชิง
การเผา ลดหมอกควัน
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมใหประชาชนทําปุยหมักจาก ดําเนินการจัดทําโครงการธนาคารใบไมจาก
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
วัสดุใบไม ลดการเผา ลดหมอกควัน
ประชาชนเพื่อมาทําปุยหมัก
อบต.

ยุทธศาสตรการ
โครงการบริหารจัดการศูนยถายทอด
125. พัฒนาการบริการเชิง
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน จัดอบรมศึกษาดูงาน ประชุมคณะกรรมการ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
ของศูนย
ศูนยเพื่อนําความรูมาพัฒนาศูนยฯตอไป
อบต.

ดําเนินการตอยอดดําเนินงานของศูนยการ
เรียนรูฯ

โครงการบูรณาการการฝกอบรมชุด
ยุทธศาสตรการ
ปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
126. พัฒนาการบริการเชิง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (หลักสูตร
รุก
ทบทวน)

เพื่อเปนการบูรณาการในการฝกอบรม
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมชุด
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเปน ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
อบต.
ผูชวยเจาพนักงานในการปองกันบรรเทา ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50 คน
สาธารณภัยในพื้นที่

ยุทธศาสตรการ
โครงการฝกอบรมอาชีพดาน
127. พัฒนาการบริการเชิง
เกษตรกรรม
รุก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพในดาน
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
เกษตรกรรมใหกับประชาชนในพื้นที่
อบต.

จัดอบรมการประกอบอาชีพดานการ
เกษตรกรรมใหกับประชาชนในพื้นที่ ทต.แม
ทาชางจํานวน 1 ครั้ง

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
ยุทธศาสตรการ
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
128. พัฒนาการบริการเชิง
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
รุก
กุมารี

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืช
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
อบต.

สํารวจ อนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นภายใน
ชุมชน จํานวน 6 หมูบาน 2 ชุมชน

ฉ. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลตําบลแมทาชาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จํานวนเงิน 14,015,700 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 23
โครงการ จํานวนเงิน 6,460,356 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

การกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรที่ดี

โครงการ

การเบิกจายงบประมาณ

12

5,882,868.59

12

5,796,715.49

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

9

658,970.80

8

655,470.80

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก

3

8,170.00

3

8,170.00

24

6,550,009.39

23

6,460,356.29

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก

รวม

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแมทาชาง ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการตามแผน

1.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
องคกรที่ดี

2.

งบตามขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

5,133,600.00

2,439,700.00

2,439,700.00

2,693,900.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
วัสดุสํานักงาน
องคกรที่ดี

40,000.00

22,049.00

22,049.00

17,951.00

3.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
องคกรที่ดี

50,000.00

34,451.49

34,451.49

15,548.51

4.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
องคกรที่ดี
พิธีการ

40,000.00

21,525.00

20,175.00

18,475.00

5.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ โครงการจางเหมาพัฒนาและดูแล
องคกรที่ดี
เวปไซตของเทศบาล

15,000.00

13,500.00

13,500.00

1,500.00

6.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนา
องคกรที่ดี
เทศบาล

5,000.00

900.00

900.00

4,100.00

7.

โครงการบริหารจัดการศูนย
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ ปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
องคกรที่ดี
สวนทองถิ่น ประจําป 2564

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

8.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
องคกรที่ดี

5,133,600.00

2,439,700.00

2,439,700.00

2,693,900.00

9.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
องคกรที่ดี

1,291,200.00

560,000.00

560,000.00

731,200.00

10.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
องคกรที่ดี

120,000.00

56,500.00

56,500.00

63,500.00

11.

โครงการจัดการเลือกตั้งสภา
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
เทศบาลและผูบริหารเทศบาล
องคกรที่ดี
ตําบลแมทาชาง

300,000.00

273,543.10

188,740.00

26,456.90

12.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
จัดตั้งตลาดชุมชน
องคกรที่ดี

100,000.00

1,000.00

1,000.00

99,000.00

13.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

842,300.00

338,000.00

338,000.00

504,300.00

14.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการจัดงานนิทรรศการ เปด
บานวิชาการ ผลงานครูและ
นักเรียน

15,000.00

3,500.00

0.00

11,500.00

15.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลแมทาชาง

30,000.00

19,355.00

19,355.00

10,645.00

16.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
งานสาธารณสุข

5,000.00

3,843.60

3,843.60

1,156.40

17.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา

20,000.00

385.20

385.20

19,614.80

18.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณียี่เปงแมทาชาง

200,000.00

14,917.00

14,917.00

185,083.00

19.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา

5,000.00

1,990.00

1,990.00

3,010.00

20.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ทาชาง

25,000.00

6,980.00

6,980.00

18,020.00

21.

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม

โครงการอาหารกลางวัน

560,000.00

270,000.00

270,000.00

290,000.00

22.

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก

โครงการการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องตน

50,000.00

6,500.00

6,500.00

43,500.00

23.

โครงการปองกันลดอุบัติเหตุและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก ใหบริการประชาชนในงาน
เทศกาลสําคัญ

5,000.00

1,080.00

1,080.00

3,920.00

24.

โครงการบริหารจัดการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ

10,000.00

590.00

590.00

9,410.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564
เทศบาลตําบลแมทาชาง หางดง จ.เชียงใหม
ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรที่ดี
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

30 14,389,000.00
3

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

25 13,289,800.00

ลงนามสัญญา
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

12 5,882,868.59

เบิกจาย
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

12 5,796,715.49

340,000.00

3

255,000.00

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก

30 17,730,000.00

15

2,435,100.00

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

88 11,186,000.00

71

2,714,300.00

9

658,970.80

8

655,470.80

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก

17

14

210,000.00

3

8,170.00

3

8,170.00

รวม

490,000.00

168 44,135,000.00

128 18,904,200.00

24 6,550,009.39

23 6,460,356.29

