รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ประจาปี 2559
ครั้งที่ 1

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

1
รายงานวิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เสริมสร้างบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมความสามัคคี
ของคนภายในชุมชน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ให้เป็นหน่วยงานที่
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร รวมทั้งได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และเป็นต้นแบบใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ พึ่งพา
ตนเองได้ ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและสวัสดิการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน
ให้คงอยู่
4. ชุมชนสามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสานึก
ร่วมในการบูรณาการงานมวลชนด้านความมั่นคงและลดปัญหายาเสพติด
6. เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ข้อมูล ณ 21/04/2559

2
รายงานยุทธศาสตร์อปท. ปี 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขึ้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สร้างและพัฒนาการรวมกลุม่ (Cluster)
3. ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจ
4. เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
และเขตการค้าเสรี
1. ปลูกจิตสานึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
1. พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชวี ิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้อยโอกาสในสังคม
2. ส่งเสริมสุขภาวะ
3. สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความ
1. ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
1. สร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

ข้อมูล ณ 21/04/2559

3
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มา

งบตาม
เทศบัญญัติ

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ดาดลาเหมือง บ้านเจดีย์แม่ครัว
(เหมืองซอย 5) หมู่ที่ 3

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง เงินอุดหนุนจาก
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
รัฐบาลจัดเก็บ
ประปา, สานักช่าง, สานักการ
และจัดสรรให้
ช่าง

911,000.00

-

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2. โครงการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจา
ตาบลแม่แฝกใหม่

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

25,000.00

2,530.00

2,530.00

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

30,000.00

-

-

4. ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางรมฮังการี่
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเจดีย์พัฒนา หมู่ที่
11 ประจาปี 2559

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

5. ส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12
ประจาปี 2559

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

6. ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินกลุ่ม สานักปลัด อบจ., สานัก
พัฒนาสตรีบ้านพระธาตุเจดีย์ หมู่ที่ 13 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
ประจาปี 2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

7. ส่งเสริมการดาเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจ สานักปลัด อบจ., สานัก
พอเพียง กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเจดีย์เจริญ ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
หมู่ที่ 14 ประจาปี 2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

8. โครงการงานวันเกษตรตาบลแม่แฝก
ใหม่

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

70,000.00

-

-

9. โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูกข้าว
ปลอดโรคเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

30,000.00

-

-

10. โครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสาหรับ
พืชเศรษฐกิจในชุมชน

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

20,000.00

-

-

11. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการ สานักปลัด อบจ., สานัก
ผลิตไม้ผล
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

25,000.00

-

-

12. โครงการฝึกอบรมการผลิตเชื้อราไตร สานักปลัด อบจ., สานัก
โคเดอร์มาและบิวเวอร์เรียเพื่อการเกษตร ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

25,000.00

-

-

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
13. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

40,000.00

-

-

14. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

50,000.00

-

-

4
15. โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

15,000.00

-

-

16. โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุม ส่วนสาธารณสุขและ
หมอกควันไฟป่า ประจาปี 2559
สิง่ แวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

30,000.00

-

-

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง เงินอุดหนุนจาก
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
รัฐบาลจัดเก็บ
ประปา, สานักช่าง, สานักการ
และจัดสรรให้
ช่าง

1,850,000.00

1,850,000.00

1,072,812.50

17. โครงการบริการจัดเก็บขยะในเขต
เทศบาล

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
18. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลแม่แฝก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
ใหม่ตามโครงการสืบฮีตโตยฮอย ผ่อกอย กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
ป๋าเวณียี่เป็ง 2558
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

50,000.00

50,000.00

50,000.00

19. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลแม่แฝก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
ใหม่ตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

20,000.00

-

-

20. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
อนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีพื้นเมืองและ
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

50,000.00

50,000.00

50,000.00

21. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสัน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
ทรายตามโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
ประดับ ครั้งที่ 40 ประจาปี พ.ศ. 2559
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

25,000.00

25,000.00

25,000.00

22. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสัน สานักปลัด อบจ., สานัก
ทราย โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
และประเพณีท้องถิ่นอาเภอสันทราย
อบต.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

90,000.00

82,500.00

82,500.00

23. อุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินโครงการจัดงาน
มหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 40
ประจาปี 2559

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

5,000.00

5,000.00

5,000.00

24. โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

15,000.00

-

-

25. โครงการเสริมสร้างความสามัคคี
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปรองดอง และสมานฉันท์ เทศบาลตาบล ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
เจดีย์แม่ครัว
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

15,000.00

-

-

26. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
ทางพุทธศาสนา
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

40,000.00

-

-

27. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรม
สัญจร)

10,000.00

-

-

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
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28. อุดหนุนคริสตจักรชัยชนะดาเนิน
โครงการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
ของ คริสตจักรชัยชนะ หมู่ 5

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

10,000.00

-

-

29. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปี๋ใหม่ กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
เมือง
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

80,000.00

-

-

30. อุดหนุนวัดและศาสนสถานในตาบล
แม่แฝกใหม่ดาเนินการบารุงซ่อมแซม
ทานุบารุง ศาสนสถาน จานวน 6
โครงการ

60,000.00

-

-

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

100,000.00

94,525.00

94,525.00

32. อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
หนังสืออ่านเสริมห้องสมุดโรงเรียน
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

30,000.00

-

-

33. อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
งบวิทยากรสอนดุริยางค์ในโรงเรียน
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

10,000.00

-

-

34. อุดหนุนโครงการจัดหาบุคลากร
ภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

30,000.00

-

-

35. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
สาหรับประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

20,000.00

-

-

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
31. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

36. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่
ครัว

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

9,000.00

9,000.00

9,000.00

37. โครงการพัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่
รัว

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

100,000.00

100,000.00

100,000.00

38. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

50,000.00

50,000.00

50,000.00

39. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน -ตู้ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
เก็บเอกสาร -โต๊ะทางานครู พร้อมเก้าอี้ - กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
พัดลม
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

67,300.00

19,980.00

19,980.00
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40. โครงการอบรมการจัดทาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาล

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

20,000.00

20,000.00

20,000.00

41. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) -ค่าหนังสือเรียน -ค่า
อุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนแบบ
กองส่งเสริมการศึกษาและ
มีวัตถุประสงค์
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

150,000.00

61,745.00

61,745.00

42. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

9,600.00

9,600.00

9,600.00

43. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

2,000.00

-

-

44. โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 5
ปี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

3,000.00

-

-

45. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

40,000.00

-

-

46. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร- ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
ตาบลเจดีย์แม่ครัว
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

3,000.00

-

47. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทา
มาตรฐานการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

3,000.00

-

-

48. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

50,000.00

50,000.00

50,000.00

49. ค่าอาหารเสริม(นม)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนแบบ
กองส่งเสริมการศึกษาและ
มีวัตถุประสงค์
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

1,387,200.00

370,585.60

370,585.60

50. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนแบบ
กองส่งเสริมการศึกษาและ
มีวัตถุประสงค์
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

1,252,000.00

628,000.00

628,000.00

51. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่แฝก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนแบบ
กองส่งเสริมการศึกษาและ
มีวัตถุประสงค์
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

540,000.00

260,000.00

260,000.00
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52. โครงการอาหารกลางวัน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

212,000.00

103,000.00

103,000.00

53. โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

3,000.00

-

-

54. โครงการอาหารกลางวัน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

1,159,200.00

466,000.00

466,000.00

55. โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

2,000.00

-

-

56. โครงการแข่งขันกีฬา ประจาปีตาบล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
แม่แฝกใหม่
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

400,000.00

224,835.00

224,835.00

57. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬ
ี าแต่
ละหมู่บ้าน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

40,000.00

-

-

58. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ของเยาวชนและประชาชน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

150,000.00

58,090.00

51,290.00

59. โครงการพัฒนาระบบบริหารศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

30,000.00

-

-

60. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม ส่วนสาธารณสุขและ
โรคไข้เลือดออก
สิง่ แวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

100,000.00

11,547.20

2,544.80

61. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ส่วนสาธารณสุขและ
บ้า
สิง่ แวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

30,000.00

-

-

62. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra
Low Volume cold fog generator)
ขนาดเล็ก จานวน 1 เครื่อง

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

95,000.00

-

-

63. โครงการเฝ้าระวังควบคุม และ
ส่วนสาธารณสุขและ
ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรค สิง่ แวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
อุบัติซ้า
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

20,000.00

-

-
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64. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้
แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

13,000.00

-

-

65. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

42,000.00

-

-

66. โครงการตรวจประเมิน เพื่อการ
รับรองป้ายสถานประกอบการจาหน่าย
อาหาร ตามเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

20,000.00

6,911.00

6,911.00

67. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

204,000.00

97,000.00

97,000.00

68. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตาบลแม่แฝกใหม่

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

78,000.00

19,500.00

17,700.00

69. พัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ
บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน บ้านแม่
แฝก หมู่ที่ 1 ประจาปี 2559

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

70. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านสบแฝก หมู่ที่ 2 ประจาปี
2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

71. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3
ประจาปี 2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

72. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4 ประจาปี
2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

73. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ประจาปี
2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

74. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 ประจาปี
2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

75. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านวังขุมเงิน หมู่ที่ 7 ประจาปี
2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

76. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านแพะห้วยบง หมู่ที่ 8
ประจาปี 2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-
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77. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านกลางพัฒนา หมู่ที่ 9
ประจาปี 2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

78. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ 11
ประจาปี 2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

79. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12 ประจาปี
2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

80. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความสงบเรียบร้อย บารุงรักษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน อบต.
หมู่บ้าน บ้านพระธาตุเจดีย์ หมู่ที่ 13
ประจาปี 2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

81. จัดงานวันสตรีสากลเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยใจรัก
ประจาปี 2559

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

9,968.00

9,968.00

82. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ส่วนสาธารณสุขและ
และศึกษาดูงาน อสม. ตาบลแม่แฝกใหม่ สิง่ แวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

40,000.00

-

-

83. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานตาบลแม่แฝกใหม่

ส่วนสาธารณสุขและ
เงินอุดหนุนแบบ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, มีวัตถุประสงค์
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

105,000.00

105,000.00

105,000.00

84. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัว

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

190,000.00

190,000.00

190,000.00

85. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและ สานักปลัด อบจ., สานัก
ทาปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแม่
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
แฝกหมู่ที่ 1 ประจาปี 2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

6,500.00

-

-

86. ส่งเสริมเลี้ยงปลานิล/ปลาดุกในบ่อ สานักปลัด อบจ., สานัก
ดิน กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสบแฝก หมู่ที่ 2 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
ประจาปี 2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

87. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวกลุ่ม สานักปลัด อบจ., สานัก
พัฒนาสตรีบ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
ประจาปี 2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

88. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวกลุ่ม สานักปลัด อบจ., สานัก
พัฒนาสตรีบ้านขัวมุง หมู่ที่ 4 ประจาปี
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

6,500.00

-

-

89. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวกลุ่ม สานักปลัด อบจ., สานัก
พัฒนาสตรีบ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ประจาปี ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

90. ส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ 6
ประจาปี 2559

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

91. ส่งเสริมการดาเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจ สานักปลัด อบจ., สานัก
พอเพียง กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านวังขุมเงิน ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
หมู่ที่ 7 ประจาปี 2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

10
92. ส่งเสริมเลี้ยงปลานิล/ปลาดุกในบ่อ สานักปลัด อบจ., สานัก
ดิน กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแพะห้วยบง หมู่ ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
ที่ 8 ประจาปี 2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

93. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตเศรษฐกิจ
สานักปลัด อบจ., สานัก
พอเพียง กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านกลาง หมู่ที่ ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
9 ประจาปี 2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

94. ส่งเสริมทาปุ๋ยหมัก และปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ ประจาปี 2559 กลุ่ม
พัฒนาสตรีบ้านแพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที่
10 ประจาปี 2559

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

95. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนา สานักปลัด อบจ., สานัก
สตรีตาบลแม่แฝกใหม่
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

11,300.00

11,300.00

11,300.00

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
96. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง สานักปลัด อบจ., สานัก
เทศกาลปีใหม่ 2559
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

97. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

98. โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที่

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

99. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย
อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

50,000.00

-

-

100. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

200,000.00

-

-

101. โครงการบริหารศูนย์ อปพร.
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

-

-

102. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
หลักสูตรการจัดตั้ง

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

180,000.00

94,725.00

94,725.00

103. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพ สานักปลัด อบจ., สานัก
ติด ในสถานศึกษา
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

6,000.00

-

-

104. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

15,000.00

15,000.00

15,000.00

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

100,000.00

-

-

107. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี สานักปลัด อบจ., สานัก
พิเศษ (โบนัส)
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

รายได้จัดเก็บ
เอง

10,000.00

-

-

108. โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด ส่วนสาธารณสุขและ
หมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง สิง่ แวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

4,300.00

4,200.00

4,200.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง เงินอุดหนุนจาก
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
รัฐบาลจัดเก็บ
ประปา, สานักช่าง, สานักการ
และจัดสรรให้
ช่าง

3,100.00

2,950.00

2,950.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
106. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

109. โครงการ จัดซื้อ เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

11
110. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนสาธารณสุขและ
โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
สิง่ แวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

21,000.00

20,500.00

20,500.00

111. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1*

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง เงินอุดหนุนจาก
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
รัฐบาลจัดเก็บ
ประปา, สานักช่าง, สานักการ
และจัดสรรให้
ช่าง

23,000.00

22,300.00

22,300.00

112. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง เงินอุดหนุนจาก
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
รัฐบาลจัดเก็บ
ประปา, สานักช่าง, สานักการ
และจัดสรรให้
ช่าง

9,900.00

9,500.00

9,500.00

113. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, เงินอุดหนุนจาก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
และจัดสรรให้
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

9,900.00

9,500.00

9,500.00

114. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว)

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานัก เงินอุดหนุนจาก
คลัง
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

16,000.00

15,300.00

15,300.00

115. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานัก เงินอุดหนุนจาก
ขาวดา (18 หน้า/นาที)
คลัง
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

3,700.00

3,550.00

3,550.00

116. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานัก เงินอุดหนุนจาก
คลัง
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

3,100.00

2,950.00

2,950.00

117. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว)

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

32,000.00

30,600.00

30,600.00

118. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

6,200.00

5,900.00

5,900.00

119. โครงการจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักปลัด อบจ., สานัก
ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประจาปี ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
งบประมาณ พ.ศ.2559
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

36,000.00

-

-

120. โครงการประชุมและเวทีประชาคม สานักปลัด อบจ., สานัก
พัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

30,000.00

6,200.00

6,200.00

121. อุดหนุนเทศบาลสันนาเม็ง
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในสถานที่ ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
กลาง สาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ อบต.
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อาเภอสันทราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

25,000.00

25,000.00

25,000.00

รวม 11,498,800.00

5,309,791.80

4,515,001.90

ข้อมูล ณ 21/04/2559
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กราฟที่ 1 แสดงสัดส่วนจานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
ยุทธศาสตร์ ที่ 7

จากกราฟที่ 1 แสดงสัดส่วนของโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 1 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 11 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 5 โครงการ,
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 13 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 65 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 6 จานวน 9
โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 7 จานวน 16 โครงการ
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ประกาศ เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ
30(5) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว จึงขอประกาศผลการดาเนินงาน
การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
1. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. เสริมสร้างบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมความสามัคคีของคนภายในชุมชน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
นาไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัวได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
3. ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
4. เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
1. ปลูกจิตสานึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมสุขภาวะ
3. สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือ ในการดูแลป้องกันภัยชุมชน
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
1. สร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยได้กาหนดโครงการที่จะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์

2559
จานวน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบประมาณ

2560
จานวน

งบประมาณ

2561
จานวน

งบประมาณ

131

355,939,630.00

85

28,283,750.00

161

54,414,900.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน

20

850,000.00

20

850,000.00

20

870,000.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

13

1,956,000.00

13

1,956,000.00

13

1,956,000.00

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

24

1,830,200.00

24

1,830,200.00

24

1,830,200.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส
ในสังคม

171

16,796,500.00

166

16,680,000.00

166

13,836,000.00

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายใน
ชุมชน และการสร้างความร่วมมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย

16

888,500.00

15

848,500.00

15

848,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรม
การบริหารที่เหมาะสม

37

6,918,400.00

37

6,948,400.00

37

6,948,400.00

รวม

412 385,179,230.00

360 57,396,850.00

436 80,704,000.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศใช้ขอ
้ บัญญัติงบประมาณ เมือ
่ วันที่ 15 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จานวน 121 โครงการ งบประมาณ 11,498,800 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1

911,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

11

265,000.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

5

1,985,000.00

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

13

470,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

65

7,043,600.00

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

10

491,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม

16

333,200.00

121

11,498,800.00

รวม

16

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 46 โครงการ จานวนเงิน 5,309,791.80 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 46 โครงการ
จานวนเงิน 4,515,001.90 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้
ผูกพัน/
ลงนามใน
สัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขึ้นพื้นฐาน

1

0

0

0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

1

2,530.00

1

2,530.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

1

1,850,000.00

1

1,072,812.50

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5

212,500.00

5

212,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม

25

2,976,586.80

25

2,958,984.40

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

2

109,725.00

2

109,725.00

13

158,450.00

13

158,450.00

46

5,309,791.80

46

4,515,001.90

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
รวม

17

กราฟที่ 2 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
1
2
3
4
5
6
7

รวม

งบประมาณตั้งไว้

0

2,530.00 1,850,000.00 212,500.00 2,976,586.80 109,725.00 158,450.00 5,309,791.80

งบประมาณเบิกจ่าย

0

2,530.00 1,072,812.50 212,500.00 2,958,984.40 109,725.00 158,450.00 4,515,001.90

จากกราฟแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยังมิได้มีการดาเนิน
โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 1 โครงการ ดาเนินการ 1 โครงการ งบประมาณตั้ง ไว้ 2,530
บาท เบิกจ่าย 2,530
บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 1 โครงการ ดาเนินการ 1 โครงการ
งบประมาณตั้งไว้ 1,850,000 บาท เบิกจ่าย 1,072,812.50 บาท, ยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 5
โครงการ ดาเนิ นการ 5 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 212,500 บาท เบิกจ่าย 212,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 25 โครงการ ดาเนินการ 25 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,976,586.80
บาท เบิกจ่าย 2,958,984.40 บาท, ยุทธศาสตร์ที่ 6 จานวน 2 โครงการ ดาเนินการ 2 โครงการ
งบประมาณตั้งไว้ 109,725 บาท เบิกจ่าย 109,725 บาท, ยุทธศาสตร์ที่ 7 จานวน 13 โครงการ
ดาเนินการ 13 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 158,450 บาท เบิกจ่าย 158,450 บาท รวม 46
โครงการ จานวนเงิน 5,309,791.80 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 46 โครงการ จานวนเงิน
4,515,001.90 บาท
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
131.0

355.94

1.0

0.91

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน

20.0

0.85

11.0

0.26

1.0

0.00

1.0

0.00

1.0

0.00

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน

13.0

1.96

5.0

1.98

1.0

1.85

1.0

1.07

0.0

0.00

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

24.0

1.83

13.0

0.47

5.0

0.21

5.0

0.21

5.0

0.21

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม

171.0

16.80

65.0

7.04

24.0

2.98

24.0

2.96

21.0

2.89

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

16.0

0.89

10.0

0.49

2.0

0.11

2.0

0.11

2.0

0.11

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการ
บริหารที่เหมาะสม

37.0

6.92

16.0

0.33

13.0

0.16

13.0

0.16

13.0

0.16
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จานวน คิด
โครงการ เป็น

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

131.0 31.80

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
คิดเป็น

จานวน คิด
โครงการ เป็น

คิด จานวน คิด
เป็น โครงการ เป็น

งบประมาณ

คิด จานวน คิด
เป็น โครงการ เป็น

งบประมาณ

คิด
เป็น

1.0

0.83

911,000.00

7.92

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

265,000.00

2.30

1.0

2.17

2,530.00

0.05

1.0

2.17

2,530.00

0.06

1.0

2.38

2,530.00

0.08

1,985,000.00 17.26

1.0

2.17 1,850,000.00 34.84

1.0

2.17 1,072,812.50 23.76

0.0

0.00

0.00

0.00

4.71

5.0 11.90

212,500.00

6.30

24.0 52.17 2,958,984.40 65.54

21.0 50.00

4.85

850,000.00

0.22

11.0

9.09

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

13.0

3.16

1,956,000.00

0.51

5.0

4.13

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

24.0

5.83

1,830,200.00

0.48

13.0 10.74

171.0 41.50

16,796,500.00

4.36

65.0 53.72

470,000.00

4.09

7,043,600.00 61.26

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

16.0

3.88

888,500.00

0.23

10.0

8.26

491,000.00

4.27

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม

37.0

8.98

6,918,400.00

1.80

16.0 13.22

333,200.00

2.90

412.0

คิด จานวน คิด
เป็น โครงการ เป็น

100%

92.41

20.0

รวม

งบประมาณ

เบิกจ่าย

355,939,630.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อย
โอกาสในสังคม

งบประมาณ

ลงนามสัญญา

385,179,230.00

121.0

11,498,800.00

5.0 10.87

212,500.00 4.00

24.0 52.17 2,976,586.80 56.06

2.0

4.35

109,725.00 2.07

13.0 28.26

158,450.00 2.98

46.0

5,309,791.80

5.0 10.87

2.0

212,500.00

4.35

109,725.00

2.43

13.0 28.26

158,450.00

3.51

46.0

4,515,001.90

2.0

2,887,449.60 85.66

4.76

109,725.00

3.26

13.0 30.95

158,450.00

4.70

42.0

3,370,654.60
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สรุปผลการดาเนินงาน ปี 2559
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2559
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2559

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาปี 2559

อนุมัติงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ลงนามในสัญญา

คิดเป็นร้อยละ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

131

1

0.76

0

0.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม
6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการ
บริหารที่เหมาะสม

20

11

55.00

1

9.09

13

5

38.46

1

20.00

24

13

54.17

5

38.46

171

65

38.01

24

36.92

16

10

62.50

2

20.00

37

16

43.24

13

81.25

412

121

29.37

46

38.02

รวม

หมายเหตุ
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ช. ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่
สาคัญ ดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่นๆ
1. โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจาตาบลแม่แฝกใหม่
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลแม่แฝกใหม่ตามโครงการสืบฮีตโตยฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณียี่เป็ง 2558
3. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดง
4. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสันทรายตามโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ประจาปี
พ.ศ. 2559
5. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่นอาเภอสัน
ทรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6. อุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินโครงการจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 40
ประจาปี 2559
7. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
8. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
9. โครงการพัฒนาห้องสมุดของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่รัว
10. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน -ตู้เก็บเอกสาร -โต๊ะทางานครู พร้อมเก้าอี้ -พัดลม
12. โครงการอบรมการจัดทาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว) -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
14. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
15. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. ค่าอาหารเสริม(นม)
17. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
18. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่แฝก
19. โครงการอาหารกลางวัน
20. โครงการอาหารกลางวัน
21. โครงการแข่งขันกีฬา ประจาปีตาบลแม่แฝกใหม่
22. โครงการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองป้ายสถานประกอบการจาหน่ายอาหาร ตามเกณฑ์อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย
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23. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
24. จัดงานวันสตรีสากลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยใจรักประจาปี 2559
25. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานตาบลแม่แฝกใหม่
26. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
27. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลแม่แฝกใหม่
28. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรการจัดตั้ง
29. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
30. โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
31. โครงการ จัดซื้อ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
32. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
33. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*
34. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
35. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
36. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
37. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
38. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
39. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
40. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
41. โครงการประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
42. อุดหนุนเทศบาลสันนาเม็ง โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในสถานที่กลาง สาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาเภอสันทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสั ยหรือมีความประสงค์ จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัวทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายพงค์ศักดิ์ ศิริ)
นายกเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

