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สวนที่ 1
ประกาศ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2551
************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ
ผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551
มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดังนี้
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
1. บริการสาธารณะทั้งที่เปนภารกิจหลักและภารกิจถายโอนแกประชาชนในทองถิ่นอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ทั่งถึง
และเปนธรรม โดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
3. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
4. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
5. เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5
ยุทธศาสตร ดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
1. สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกประชาชนในเขต เทศบาล
2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
3. สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
5. สงเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
6. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง
2. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว
3. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ
4. สงเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา
2. ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ
3. ขยายเขตประปา
4. ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ
5. พัฒนาระบบจราจรทางบก
6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
1. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
2. พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
3. พัฒนาการบริหารงานการคลังและรายได
4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2. กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ํา
ง. การวางแผนงบประมาณ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551-2553) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
ตอไป
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551-2553) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยได
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551-2553) รวม 601 โครงการ งบประมาณ 151,950,803 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
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๒๕๕๑

ยุทธศาสตร

โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม

๒๕๕๒

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๒๕๕๓
โครงการ

งบประมาณ

121

12,603,550.00

107

6,298,250.00

106

6,913,650.00

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

30

4,580,000.00

9

3,239,750.00

5

2,980,000.00

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

28

69,399,000.00

18

4,535,516.00

17

7,128,934.00

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร

45

7,939,051.00

40

4,689,051.00

41

6,689,051.00

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

18

11,615,000.00

9

3,175,000.00

7

165,000.00

242

106,136,601.00

183

21,937,567.00

176

23,876,635.00

รวม

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2551 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ รวมงบประมาณที่มีการโอนเพิ่มเติม
และเงินนอกงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเฉพาะกิจ จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 135 โครงการ งบประมาณ 30,268,881.80 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได
ดังนี้
ยุทธศาสตร

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม

74

11,235,150.02

6

334,770.00

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

14

6,004,237.68

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร

34

11,974,724.10

7

720,000.00

135

30,268,881.80

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม
แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2551
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตามขอบัญญัติ

วัตถุประสงค

20,000.00 เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยดานโภชนาการแก
ประชาชนและสงเสริมใหหนวยผลิตอาหารใน
พื้นที่เปนสถานที่จําหนายอาหารปลอดภัย

ผลผลิต
ลดจํานวนปริมาณ
อาหารเปนพิษและ
ผูปวยที่เปนโรคทางเดิน
อาหาร

1.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนโครงการตลาด รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
สดนาซื้อ

2.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการแขงขันกีฬา รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ของ อสม.

5,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของ อสม.และเพื่อสราง จํานวนพนักงาน
ความสัมพันธที่ดีในหมูคณะ อสม.
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูบริหารที่เขารวม
โครงการ

3.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมวัน อส รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ม.20 มี.ค.ของทุกป

5,000.00 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการ จํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
สาธารณสุขมูลฐานที่
เขารวมโครงการ

4.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนวัสดุอุปกรณใน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
การดําเนินงานของ อสม.

100,000.00 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการ ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบานมีวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนใน
การปฏบัติงานครบถวน

5.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฉีดวัคซีน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

2,000.00 เพื่อปองกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัข จํานวนผูปวยจากโรค
พิษสุนัขบาลดลงหรือ
บาในชุมชน
ปราศจากผูปวยจากโรค
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พิษสุนัขบา
6.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการรณรงคและ รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ปองกันโรคติดตอ

7.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการอบรม
ชุมชนและสังคม
ความรูด านโภชนาการ
อาหาร และดาน
สาธารณสุข

8.

รายไดจัดเก็บเอง
1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
คุณภาพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย (ปรับปรุงกอสราง
โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก )

262,500.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารที่ จํานวนนักเรียนกอนวัย
เรียนที่ไดรับการบริการ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการพัฒนาทาง
คุณภาพการศึกษาเด็ก
รางกายและสติปญญา
ปฐมวัย

9.

รายไดจัดเก็บเอง
1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
คุณภาพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย (พัฒนาศูนยเด็ก
เล็กนาอยู)

234,592.00 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัยที่ดีของ จํานวนนักเรียนในศูนย
เด็กนักเรียน
พัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ
การสงเสริมอนามัย

10. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการเพิ่มทักษะ รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ความรูภ าษาอังกฤษ

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดานภาษาภาษาอังกฤษ จํานวนเด็กและเยาวชน
ภาษาจีน แกเด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ ในพืน้ ที่ที่เขารวม

รายไดจัดเก็บเอง

63,000.00 เพื่อรณรงคเผยแพรใหประชาชนเขาใจและมีจิต จํานวนผูปวยจาก
สํานึกในการปองกันโรคติดตอ
โรคติดตอลดลง
120,000.00 เพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยดาน
โภชนาการแกประชาชน

จํานวนผูปวยจากโรค
ทางเดินอาหารลดลง
หรือไมมีผูปวย
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ภาษาจีน แกเด็ก เยาวชน
และประชาชนที่สนใจ
เพื่อรองรับการพัฒนาการ
คา
การทองเที่ยวเมือง
ชายแดน

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเขตชายแดน

โครงการและสามารถ
นําไปใชประโยชนได
จริง

11. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนโครงการ
รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในพื้นที่

35,000.00 เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กนักเรียน

รายไดจัดเก็บเอง
12. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนโครงการ
ชุมชนและสังคม
เสริมสรางการเรียนรูดาน
เทคโนโลยีของนักเรียน
ในพื้นที่

36,003.00 เพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีแกเด็กนักเรียน จํานวนเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่
ทีเ่ ขารับการอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร

13. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการเรียนรูนอก รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
สถานที่สําหรับเด็กและ
เยาวชน
รายไดจัดเก็บเอง
14. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
คุณภาพทางการศึกษาแก
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
(สนับสนุนสื่อการเรียน

จํานวนนักเรียนที่เขารับ
การอบรมคุณธรรม
จริยธรรมอยางตอเนื่อง

144,800.00 1. เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยมที่เหมาะสม จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมโครงการ
กับวัย 2. เพื่อสรางวิสัยทัศน ความรู
ประสบการณชีวิตแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่
10,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียน จํานวนนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาการศึกษา
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การสอน)
15. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนทุนในการ
ชุมชนและสังคม
ดํารงชีวิตและการศึกษา
แกเด็กดอยโอกาส เด็ก
ยากจน

รายไดจัดเก็บเอง

146,000.00 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่ จํานวนเด็กดอยโอกาส
ยากจนและดอยโอกาส
ทีไ่ ดรับโอกาสทาง
การศึกษา

16. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนกองทุนชวยเหลือ รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
เด็กตําบลเวียงพางคํา

50,000.00 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแกเด็กดอย
โอกาส

จํานวนเด็กดอยโอกาส
ที่ไดรับโอกาสทาง
การศึกษา

รายไดจัดเก็บเอง
17. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนทุนในการ
ชุมชนและสังคม
ดํารงชีวิตและการศึกษา
แกบุตรผูทําประโยชนให
ชุมชน

20,000.00 เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือสังคมของผูที่มีบุตรหลานอยูในวัย
ศึกษา

จํานวนบุตรหลานผูทํา
ประโยชนแกชุมชน
ไดรับโอกาสทาง
การศึกษา

18. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนอาหารกลางวัน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
แกเด็กนักเรียนและเด็กใน
ศูนยเด็กเล็ก และ
สถานศึกษาในพื้นที่อยาง
ทั่วถึง
19. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนโครงการสอน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
พิเศษแกเด็กและเยาวชน

2,403,760.00 เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนใน จํานวนนักเรียนในศูนย
ศูนยเด็กเล็กและสถานศึกษาในพื้นที่อยางทั่วถึง พัฒนาเด็กเล็กและใน
โรงเรียนไดรับอาหาร
กลางวัน
45,871.00 เพื่อสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนเสริม
พิเศษใหแกเด็กและเยาวชน

จํานวนนักเรียนที่ใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน
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รายไดจัดเก็บเอง
20. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
คุณภาพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย (สนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอนของ
ศูนยเด็กเล็ก)
21. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการหารายได
ชุมชนและสังคม
พิเศษแกเยาวชนชวงปด
เทอม

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง
22. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
คุณภาพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย (สนับสนุนปรับ
สนามเด็กเลนศูนย
เด็กเล็ก)
23. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการปรับปรุง
ชุมชนและสังคม
สนามกีฬาฟุตซอลหนา
ศูนยผูสูงอายุ

รายไดจัดเก็บเอง

24. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการแขงขันกีฬา รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
สีสัมพันธนักเรียน

95,170.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนยเด็ก จํานวนนักเรียนในศูนย
เล็กใหมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ และมี พัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ
การศึกษาตามมาตรฐาน
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

20,000.00 1. เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนใชเวลาวางให จํานวนนักเรียนที่เขา
เปนประโยชน 2. เพื่อสรางรายไดใหแกนักเรียน รวมโครงการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
ลดรายจายของครัวเรือน
200,000.00 เพื่อใหมีสถานที่วิ่งเลน กันแดดกันฝนสําหรับ
เด็กนักเรียนอยางปลอดภัย

จํานวนนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ
การศึกษาตามมาตรฐาน
ปฐมวัย

306,000.00 เพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตานยาเสพ
ติด

จํานวนประชาชนและ
เด็กเยาวชนไดรับการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
ดานกีฬา ตานยาเสพติด

20,000.00 เพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเด็ก จํานวนนักเรียนที่เขา
เยาวชนในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ รวมกิจกรรมกีฬา

10
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตานยาเสพติด
25. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการแขงขันกีฬา รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ตานยาเสพติดของเยาวชน

26. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
นันทนาการของเยาวชน

37,194.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ใชเวลา จํานวนเยาวชนเขารวม
วางใหเปนประโยชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพ แขงขันกีฬาที่ปลอดยา
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตานยาเสพติด เสพติด
100,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ใชเวลา จํานวนเยาวชนที่เขา
วางใหเปนประโยชนตานยาเสพติด
รวมกิจกรรม

27. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดซื้อ
ชุมชนและสังคม
อุปกรณกีฬาประจํา
หมูบาน

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00 เพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเด็ก จํานวนหมูบานที่ไดรับ
เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และเพื่อพัฒนา การสนับสนุนอุปกรณ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตานยาเสพ กีฬา
ติด

28. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริมกิจกรรม
ชุมชนและสังคม
นันทนาการเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่
(สนับสนุนชุดดุริยางค
และสะลอ ซอ ซึง ของ
นักเรียน)

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ใชเวลา จํานวนนักเรียนที่เขา
วางใหเปนประโยชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพ รวมกิจกรรม
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตานยาเสพติด

29. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการแขงขันกีฬา รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ตําบล

60,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ตานยาเสพติด

จํานวนหมูบานที่เขา
รวมกิจกรรมกีฬา

30. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการแขงขันกีฬา รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00 1. เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาของพนักงาน และ

ความพึงพอใจของ
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ชุมชนและสังคม

เพื่อสงเสริมการสรางความสามัคคีของพนักงาน พนักงาน ผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหาร สมาชิกสภา ทต.

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง
31. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดการ
ชุมชนและสังคม
แขงขันกีฬาชมรมผูพิการ

20,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการ และเพื่อเชื่อม จํานวนผูพิการที่เขารวม
ความสามัคคีและหางไกลยาเสพติด
กิจกรรมแขงขันกีฬา

32. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนที่ทําการปกครอง รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
อําเภอแมสายจัดการ
แขงขันกีฬาพรหม
มหาราชคัพ

10,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนเลน
กีฬาหางไกลยาเสพติด

จํานวนนักกีฬาในพื้นที่
เขารวมกิจกรรมกีฬา

33. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ทางศาสนา วันสําคัญทาง
ศาสนา

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนา
จิตสํานึกการสืบทอดและธํารงไวซึ่งพิธีกรรม
ทางศาสนา

จํานวนประชาชนใน
พื้นที่เขารวมกิจกรรม
สืบสานทางศาสนา

34. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมรัฐพิธี
ชุมชนและสังคม

30,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม รัฐพิธีของชาติให จํานวนกิจกรรมรัฐพิธีที่
มีการสืบทอดและธํารงไวอยางตอเนื่อง
สําคัญของชาติไดรับ
การสืบสานและอนุรักษ

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง
35. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดงาน
ชุมชนและสังคม
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่น
36. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนประเพณีตั้ง

รายไดจัดเก็บเอง

565,000.00 เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ จํานวนประเพณี
ของทองถิ่น
วัฒนธรรมทองถิ่น
ไดรับการสืบสานและ
อนุรักษ
25,000.00 เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนา

จํานวนประชาชนที่เขา
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ชุมชนและสังคม

จิตสํานึกประชาชนและธํารงไวซึ่งพิธีกรรมทาง รวมกิจกรรม
ศาสนา

ธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนา
จิตสํานึกการสืบทอดและธํารงไวซึ่งพิธีกรรม
ทางศาสนา

จํานวนประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม

38. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนพิธีอุปสมบท รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ภาคฤดูรอนและเปนพระ
ราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯ

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนา
จิตสํานึกการสืบทอดและธํารงไวซึ่งพิธีกรรม
ทางศาสนา

จํานวนประชาชนและ
เยาวชนเขารวมกิจกรรม

37. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนประเพณีตั้ง
ชุมชนและสังคม
ธรรม ม.7

39. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
และพัฒนาศูนยวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน เพื่อสืบ
สานอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น

100,000.00 เพื่อเปนศูนยกลางในการอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น

จํานวนวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การบันทึกและถายทอด

40. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดประเพณี รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
วันพอแหงชาติในตําบล

10,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานงานรัฐพิธีที่สําคัญของ จํานวนประชาชนที่เขา
ชาติ
รวมกิจกรรม

41. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนอําเภอแมสายใน รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานประเพณีสําคัญของ

ความพึงพอใจของ
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ชุมชนและสังคม

การจัดงานประเพณีพอขุน
เม็งรายมหาราช

จังหวัดเชียงราย

ประชาชน

42. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนอําเภอแมสายใน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
งานประเพณีบวงสรวง
พระบรมราชานุสาวรีย
พระเจาพรหมฯ

10,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานประเพณีที่สําคัญของ ความพึงพอใจของ
อําเภอแมสาย
ประชาชน

43. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนอําเภอแมสายใน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
การจัดกิจกรรมพิธีวันจักรี

2,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานงานรัฐพิธีที่สําคัญของ ความพึงพอใจของ
ชาติ
ประชาชน

44. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนอําเภอแมสายใน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
การจัดกิจกรรมพิธีวันฉัตร
มงคล

2,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานงานรัฐพิธีที่สําคัญของ ความพึงพอใจของ
ชาติ
ประชาชน

45. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนอําเภอแมสายใน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
การจัดกิจกรรมพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ
(วันแมแหงชาติ)

3,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานงานรัฐพิธีที่สําคัญของ ความพึงพอใจของ
ชาติ
ประชาชน

46. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนอําเภอแมสายใน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
การจัดงานประเพณีวัน
ไหวสาแมฟาหลวง

3,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานประเพณีที่สําคัญของ ความพึงพอใจของ
อําเภอแมสาย
ประชาชน
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47. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนอําเภอแมสายใน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
การจัดกิจกรรมพิธีวัน
ปยะมหาราช

2,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานงานรัฐพิธีที่สําคัญของ ความพึงพอใจของ
ชาติ
ประชาชน

48. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
เนื่องในวันสตรีสากลและ
วันแมแหงชาติ

5,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬากลุมพัฒนา จํานวนกลุมพัฒนาสตรี
สตรีระดับอําเภอ
ทีเ่ ขารวมโครงการ

49. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนอําเภอแมสายใน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
การจัดกิจกรรมพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจาอยูหัวฯ

5,000.00 เพื่อสนับสนุนการสืบสานงานรัฐพิธีที่สําคัญของ ความพึงพอใจของ
ชาติ
ประชาชน

50. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
แมสาย

25,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอ
แมสาย

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

51. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ชุมชนและสังคม
ผูสูงอายุ

รายไดจัดเก็บเอง

2,410,000.00 เพื่อพัฒนาความเปนอยูของผูดอยโอกาสใน
สังคม

จํานวนผูสูงอายุในพื้นที่
ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ

52. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนชวยเหลือ
ชุมชนและสังคม
ผูประสบภัยธรรมชาติ
และอื่นๆ

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00 เพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาภัยธรรมชาติ

จํานวนผูประสบภัย
ธรรมชาติที่ไดรับการ
ชวยเหลือ

53. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการดําเนินงาน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ชมรมผูพิการ

20,000.00 เพื่อพัฒนาความเปนอยูของผูดอยโอกาสใน
สังคม

จํานวนผูพิการที่เขา
ชมรมไดรับการพัฒนา
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คุณภาพชีวิต
54. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนเครื่องนุงหม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
เสื้อกันหนาว ผาหมแก
ผูยากไร

72,000.00 เพื่อชวยเหลือผูยากจนยากไรใหมีเครื่องนุงหม

จํานวนผูประสบภัย
ธรรมชาติไดรับการ
สนับสนุนเครื่องนุงหม
เสื้อกันหนาว

55. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการดําเนินงาน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ของศูนยสงเคราะห
ราษฎรประจําหมูบาน

100,000.00 เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานของศูนยสงเคราะห
ประจําหมูบาน

จํานวนศูนยสงเคราะห
ประจําหมูบานที่ไดรับ
การสนับสนุนการ
บริหารจัดการ

56. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการดําเนินงาน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ศูนย อปพร. ทต.เวียงพาง
คํา

266,893.80 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของ
สมาชิก อปพร.

จํานวนศูนย อปพร.ที่
ไดรับการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

57. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
และทบทวนสมาชิก อป
พร.

65,106.22 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของ
สมาชิก อปพร.

จํานวนสมาชิก อปพร.ที่
เขารับการฝกอบรม

58. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการปรับปรุง รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ศูนยขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยและความมั่นคง
และศูนยบริการประชาชน
เพื่อความปลอดภัย

1,680,000.00 เพื่อพัฒนาศูนยบริการประชาชน ศูนยขอมูล
ขาวสารดานความปลอดภัยของประชาชนใน
พื้นที่

จํานวนการกอสรางศูนย
ขอมูลขาวสารดาน
ความปลอดภัยฯ
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59. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการกอสราง
ชุมชนและสังคม
ศูนย อปพร.ม.2

รายไดจัดเก็บเอง

230,000.00 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานดาน การ จํานวนการกอสรางศูนย
ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยใหดีขึ้น
อปพร.

60. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนเครื่องดับเพลิง รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ประจําหมูบาน

20,000.00 เพื่อปองกันและระงับ อัคคีภัย

จํานวนหมูบานที่ไดรับ
การสนับสนุนเครื่องดับ
ไฟปา

61. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนชุดเครื่องแบบ รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
สมาชิก อปพร.

12,100.00 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานดาน การ จํานวนสมาชิก อปพร.ที่
ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยใหดีขึ้น
มีเครื่องแบบในการ
ปฏิบัติงาน

62. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงาน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ของตูย ามตํารวจ เชน ตู
อุปกรณดับเพลิง ฯลฯ

30,000.00 เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินขอประชาชนในตําบล

63. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการดําเนินงาน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ชมรมกํานัน ผูใหญบาน

30,000.00 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือ ความพึงพอใจของ
ผูประสบภัย
ประชาชน

64. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนที่ทําการปกครอง รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
อําเภอแมสายฝายความ
มั่นคงตามโครงการนิเทศ
และติดตามการปฎิบัติงาน
หนวยพลังแผนดิน

30,000.00 เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของหนวยประสาน จํานวนผูประสานพลัง
พลังแผนดินระดับอําเภอ
แผนดินในพื้นที่ที่เขา
รวมโครงการ

65. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนที่ทําการปกครอง รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
อําเภอแมสาย ฝายความ

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา ปญหายาเสพติดใน
เสพติดอําเภอแมสาย (ศตส.อ.แมสาย)
พืน้ ที่ลดลง

จํานวนตูยามที่ไดรับ
การสนับสนุนการ
ดําเนินงานรักษาความ
สงบภายในพื้นที่
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มั่นคง ตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
66. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
และทบทวนทหาร
กองหนุนผูประสานพลัง
แผนดิน

41,250.00 เพื่อสนับสนุนการฝกอบรมทบทวนการปฎิบัติ
หนาที่ของทหารกองหนุน สงเสริมการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและดูแล
ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

จํานวนสมาชิก อปพร.
และทหารกองหนุนใน
พื้นที่ที่เขารวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง

67. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการออกตรวจ รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
รวมระหวางตูยามตํารวจ
ในพื้นที่กับสมาชิก อป
พร.

62,000.00 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่

หมูบานในพื้นเขตความ
รับผิดชอบไดรับการ
ดูแลรักษาความสงบ
ภายในอยางตอเนื่อง

รายไดจัดเก็บเอง
68. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนและสังคม
ประชาคมหมูบาน ตําบล
(ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค) ม.4

160,000.00 1. เพื่อสนับสนุนใหเกิดศูนยรวมความสามัคคี
ของหมูบาน 2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
ประชาคมหมูบาน ตําบล

จํานวนลาน
อเนกประสงคที่
ปรับปรุงเพื่อใช
ประโยชนดาน
ประชาคมหมูบาน
ตําบล

69. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา ซอมแซมปรับปรุงและ รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ขยายเขตหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน

131,090.00 เพื่อพัฒนาระบบเสียงตามสายในหมูบาน การ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขอมูลขาวสาร

จํานวนหมูบานที่ไดรับ
การปรับปรุงและขยาย
เขตหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน
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70. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ที่เปนประโยชนของ
ชมรมผูสูงอายุ

20,000.00 เพื่อสนับสุนนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ผูสูงอายุ

71. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดอบรมแกนนําหมูบาน รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
และประชาชนปองกันยา
เสพติด

33,870.00 เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชน จํานวนแกนนําที่เขา
รวมโครงการ

72. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการ
ชุมชนและสังคม
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร วิทยุชุมชน

รายไดจัดเก็บเอง

73. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดอบรมเยาวชนตานยา
ชุมชนและสังคม
เสพติด

รายไดจัดเก็บเอง

74. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม รายไดจัดเก็บเอง
ชุมชนและสังคม
ตาง ๆ ของกลุมพัฒนา
สตรี
75. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนและสงเสริม
เศรษฐกิจ
อาชีพกลุมพัฒนาสตรี

รายไดจัดเก็บเอง

76. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดทําพวง รายไดจัดเก็บเอง
เศรษฐกิจ
หรีด และของชํารวย

จํานวนผูสูงอายุที่เขา
รวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชน

0.00 1. เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนมีสวนรวมในการจัด ความพึงพอใจของ
ประชาชน
รายการวิทยุชุมชน 2. เพื่อพัฒนาการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขอมูลขาวสาร
ใหแกประชาชน
133,240.00 เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ ทัศนคติ และการ จํานวนเยาวชนที่เขา
ปองกันตนเองจากยาเสพติดในเยาวชน
รวมโครงการและเปน
แกนนําตอตานยาเสพ
ติด
5,000.00 เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานของกลุมพัฒนาสตรี
ตําบล เวียงพางคํา

จํานวนกลุมพัฒนาสตรี
ที่เขารวมโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

31,840.00 เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของกลุมอาชีพใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุมพัฒนาสตรีมีรายได
เสริมเพิ่มขึ้น

30,430.00 เพื่อพัฒนาทักษะ ฝมือแรงงานของกลุมอาชีพให จํานวนรายไดเสริมจาก
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาชีพการขาย
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จําหนาย

สังฆภัณฑของครัวเรือน

77. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว รายไดจัดเก็บเอง
เศรษฐกิจ

10,000.00 เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

จํานวนชาวนาที่ไดรับ
การชวยเหลือ

78. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรม รายไดจัดเก็บเอง
เศรษฐกิจ
การทําปุยอินทรีย จากเศษ
อาหารในครัวเรือน

30,000.00 เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยหมักชีวภาพ ลด
การใชสารเคมี

จํานวนครัวเรือนที่เขา
รวมโครงการ

79. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการดําเนินงาน รายไดจัดเก็บเอง
เศรษฐกิจ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ตําบลเวียงพางคํา
80. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดตั้งศูนย รายไดจัดเก็บเอง
เศรษฐกิจ
การเรียนรูการเกษตร
พอเพียงตําบลและอําเภอ
แมสาย
81. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนหินคลุก
โครงสรางพื้นฐาน

รายไดจัดเก็บเอง

82. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางแนวปองกันการ รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
พังทลายของดิน
83. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางถนน คสล.พรอม รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
รางระบายน้ําพรอมฝาปด

262,500.00 1. เพื่อสงเสริมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ
สงเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
พัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
10,000.00 เพื่อสรางแหลงเรียนรูการเกษตรพอเพียงที่ทําให จํานวนศูนยแหลง
เกษตรกรและประชาชนไดรับความรูเพื่อไปใช เรียนรู

100,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนใหดีขึ้น จํานวนระยะทางที่
ซอมแซม
1,490,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนใหดีขึ้น จํานวนหมูบานที่ไดรับ
การสรางแนวปองกัน
ดินถลม
800,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม จํานวนระยะทาง
การระบายน้ําใหดีขึ้น
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และ
ราวกันตก
รายไดจัดเก็บเอง

260,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนใหดีขึ้น จํานวนระยะทาง

85. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางรองระบายน้ํา รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
คสล. ถนนสายหลักหนาภู
ตะวันถึงหนาวัด

790,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการระบายน้ํา จํานวนระยะทาง
ใหดีขึ้น

86. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางรางระบายน้ํา
โครงสรางพื้นฐาน
คสล. ซอย 1 ม.8

รายไดจัดเก็บเอง

790,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการระบายน้ํา จํานวนระยะทาง
ใหดีขึ้น

87. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางถนน คสล. ซอย รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
7
ม.9

450,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนใหดีขึ้น จํานวนระยะทาง

รายไดจัดเก็บเอง
88. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางรางระบายน้ํา
โครงสรางพื้นฐาน
พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ม.
1

530,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการระบายน้ํา จํานวนระยะทาง
ใหดีขึ้น

89. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณจุดอับ รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
ไมมีแสงสวาง

200,000.00 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

84. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางถนน คสล.
โครงสรางพื้นฐาน
บริเวณรอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวนไฟฟาที่ไดรับ
การติดตั้ง
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90. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา
โครงสรางพื้นฐาน

รายไดจัดเก็บเอง

322,737.68 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

จํานวนครัวเรือนขาด
แคลนไฟฟาลดลง

91. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ซอมแซมไฟกิ่งที่ชํารุด
โครงสรางพื้นฐาน

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

จํานวนการติดตั้ง

92. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ติดตั้งถังน้ํา แกไขภัยแลง รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน

257,000.00 เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีน้ําเพียงพอที่สะอาด
และสะดวกในการอุปโภคบริโภค

รอยละจํานวนครัวเรือน
ที่มีน้ําใชเพิ่มขึ้น

93. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขยายเขตประปาภูมิภาค
โครงสรางพื้นฐาน
งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

3,500,000.00 เพื่อพัฒนาระบบประปาใหประชาชนมีน้ํา
เพียงพอที่สะอาด และปลอดภัยในการอุปโภค
บริโภค

จํานวนประชาชนที่มีน้ํา
ใช

94. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดทําผัง
เมือง
โครงสรางพื้นฐาน

รายไดจัดเก็บเอง

114,500.00 เพื่อพัฒนาระบบผังเมือง

ปญหาดานการควบคุม
อาคารและผังเมือง
ลดลง

95. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรม รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
และทัศนศึกษาดูงานกลุม
แกนนําทองถิ่น เพื่อการมี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลเชิง
บูรณาการ

325,000.00 1.เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในบทบาท หนาที่ จํานวนประชาชนที่เขา
และสรางวิสัยทัศน แนวคิดดานการมีสวนรวม มามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของกลุมแกนนํา
ทองถิ่น 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
ของแผนพัฒนาทองถิ่น

96. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรม รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
กลุมแกนนําหมูบานดาน

220,000.00 เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจดานประชาธิปไตย ประชาชนไดรับความรู
และบทบาทการพัฒนาของกลุมแกนนําทองถิ่น มาพัฒนาทองถิ่น
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ประชาธิปไตยและ
บทบาท
97. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรม รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของประชาคม
หมูบาน ตําบล
98. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
การเมืองการบริหาร
และปรับปรุงภูมิทัศน

รายไดจัดเก็บเอง

99. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
อุปกรณในการปฏิบัติงาน
100. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดหาวัสดุอุปกรณ
เครือ่ งครัว
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

101. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ติดตามและประเมินผล
การเมืองการบริหาร
แผนพัฒนา

รายไดจัดเก็บเอง

102. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สัมมนาเพื่อการพัฒนา รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
การบริหารจัดการองคกร
และอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
103. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา เงินเดือนพนักงานสวน

รายไดจัดเก็บเอง

37,000.00 เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของประชาคมหมูบาน ตําบล

ทําใหประชาคมใน
หมูบานมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

518,000.00 เพื่อใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

ม.1 ? ม.10/บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน

970,100.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

บริการประชาชนอยาง
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ

35,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

อุปกรณเครื่องครัว

0.00 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 1. แผนพัฒนา
นําไปสูการแกไข ปรับปรุงใหไดผลปฏิบัติจริง
30,000.00 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2,169,110.00 เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิด

จํานวนคณะผูบริหาร/
สมาชิกสภา อบต./
พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจาง
จํานวน 10 อัตรา 1.
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ตําบล

ประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย

สํานักปลัด ทต..2. สวน
การคลัง3. สวนโยธา4.
สวนการศึกษา
จํานวน 10 อัตรา

104. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาจางพนักงานจาง
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

1,696,320.00 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตาม
เปาหมาย

105. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาครองชีพชั่วคราว
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

649,387.10 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ มีปฏิบัติงานมีประ
สิทธิภาร

106. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาตอบแทนคณะผูบริหาร รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร

1,310,155.03 เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผลการ
พัฒนาทองถิ่นมีประสิทธิผล

คณะผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภา
เทศบาล

42,000.00 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

คณะผูบริหารทองถิ่น

พนักงานทุกสวนใน
เทศบาล

107. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา เงินประจําตําแหนงและ
การเมืองการบริหาร
คาตอบแทนพิเศษ

รายไดจัดเก็บเอง

108. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาประกันสังคม
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

109. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเบี้ยประชุม
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

66,000.00 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

จํานวนครั้งละ 200 บาท

110. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาตอบแทนการปฎิบัติ
การเมืองการบริหาร
นอกเวลาราชการ

รายไดจัดเก็บเอง

85,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

วันเสาร-อาทิตย/นอก
เวลาราชการ

236,352.00 เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาล จํานวน 13 คน
ของพนักงาน เจาหนาที่

24
111. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ชวยเหลือคา
การเมืองการบริหาร
รักษาพยาบาล

รายไดจัดเก็บเอง

92,500.00 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหมี 1. คณะผูบริหาร 2.
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พนักงานสวนตําบล

112. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ชวยเหลือการศึกษาบุตร รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร

54,800.00 เพื่อแบงเบาภาระคาใชจาย สรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

พนักงานสวนตําบล

113. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเชาบาน
การเมืองการบริหาร

61,100.00 เพื่อแบงเบาภาระคาใชจาย สรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

รอยละพนักงานที่ไดรับ
คาเชาบานตามระเบียบ

รายไดจัดเก็บเอง

114. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาตอบแทนอื่นอันเปน รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
ประโยชนตอการปฏิบัติ
ราชการเปนกรณีพิเศษ
115. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนศูนยขอมูลการ รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
จัดซื้อจัดจาง อปท. อําเภอ
แมสาย

700,000.00 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหมี จํานวนพนักงานสวน
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตําบล
39,000.00 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของศูนยขอมูล

ศูนยขอมูลฯ

116. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเดินทางไปราชการใน รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
ราชอาณาจักร

393,900.00 เพื่อจายเปนคาพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงในการ พนักงานทุกสวนของ
ปฏิบัติงาน
เทศบาล

117. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาฝกอบรม สัมมนา
รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง
คณะผูบริหาร และสมาชิก
อบต.

710,000.00 เพื่อเพิ่มความรู นํามาพัฒนาประสิทธิภาพในการ จํานวนพนักงาน
ปฏิบัติงาน
ผูบ ริหาร สมาชิกสภาที่
เขารวมโครงการ

118. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาบํารุงรักษาและ

487,800.00 เพื่อใหวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานมี

รายไดจัดเก็บเอง

จํานวนวัสดุอุปกรณที่
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ซอมแซมทรัพยสิน

ประสิทธิภาพ

ไดรับการบํารุง
ซอมแซม

119. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คารับรองและพิธีการ
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

170,810.00 เพื่อประโยชนในกิจการ ของอบต.

รอยละของความพึง
พอใจของคณะศึกษาดู
งานนอก

120. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาสาธารณูปโภค
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

280,000.00 เพื่อประโยชนในกิจการของ อบต.

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

121. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนคาจัดเก็บขอมูล รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
(จปฐ.)

17,000.00 เพื่อจายเปนคาจัดเก็บขอมูล จปฐ.,

จํานวนสถิติที่จัดเก็บ
ครบถวน

122. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ใหทุนการศึกษาเรียนตอ รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

115,000.00 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
มีความรู
การศึกษาตอ

รายไดจัดเก็บเอง
123. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาตอบแทน
การเมืองการบริหาร
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง ตรวจการจาง และผู
ควบคุมงานกอสราง

50,000.00 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหมี รอยละความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง

124. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนกองทุน
การเมืองการบริหาร
บําเหน็จบํานาญ

รายไดจัดเก็บเอง

125. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
ทะเบียนทรัพยสิน

171,050.00 เพื่อชวยเหลือการครองชีพของพนักงานเมื่อปลด ความพึงพอใจของ
เกษียน
บุคลากร
41,853.00 เพื่อใชตรวจสอบและจัดเก็บภาษีไดอยางรวดเร็ว จํานวนการจัดเก็บภาษี
ถูกตอง
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เงินอุดหนุนทั่วไป
126. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาสัมพันธสราง
การเมืองการบริหาร
ความรูความเขาใจในการ
เสียภาษี

11,135.00 เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการเสียภาษี

ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บ

127. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรมผู รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
ประกาศขาวสาร
ประชาสัมพันธ

25,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธ

รายไดจัดเก็บเอง
128. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการ
การเมืองการบริหาร
ประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลขาวสารทางราชการ
และขาวสารที่เปน
ประโยชนตอประชาชน
ในพื้นที่
129. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนไมดอกไม
ทรัพยากรธรรมชาติและ ประดับ พืชผักสวนครัว
ในการปรับ
สิ่งแวดลอม
ภูมิทัศนภายในหมูบาน

รายไดจัดเก็บเอง

130. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนอุปกรณการดับ รายไดจัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ไฟปาครบชุด

130,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารทาง
ราชการใหแกประชาชนตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี

ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธ

70,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนใหสวยงาม
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย

จํานวนหมูบานที่ไดรับ
การสนับสนุน

50,000.00 เพื่อปองกันและระงับ ไฟปา

จํานวนหมูบานที่ไดรับ
การสนับสนุน
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สิ่งแวดลอม
131. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการแกไข
ทรัพยากรธรรมชาติและ ปญหาสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอชุมชน
สิ่งแวดลอม

รายไดจัดเก็บเอง

132. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดทําปาย รายไดจัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ รณรงคการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย
สิ่งแวดลอม

130,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนใหสวยงาม
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย

ปญหาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนลดลง

20,000.00 เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกในการแกไขปญหาขยะ ความพึงพอใจของ
ประชาชน
มูลฝอยและสิ่ง
ปฎิกูลรวมกันของชุมชน

133. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนถังขยะมีฝาปด รายไดจัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ แบบคัดแยกขยะ PVC
สิ่งแวดลอม

300,000.00 เพื่อสนับสนุนที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ

จํานวนหมูบานที่ไดรับ
การสนับสนุน

134. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สรางบอบําบัดน้ําเสียรวม รายไดจัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

100,000.00 เพื่อแกไขปญหาน้ําเนาเสียในชุมชนหนาแนน

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

100,000.00 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค

จํานวนระยะทางที่ขุด
ลอก

135. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขุดลอกและพัฒนาทํา
ทรัพยากรธรรมชาติและ ความสะอาดลําหวย
มะกอกหวานและ
สิ่งแวดลอม
ชลประทาน

ฉ การใชจายงบประมาณ

รายไดจัดเก็บเอง
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เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การโอนงบประมาณเพิ่มเติม และเงินนอกงบประมาณจากการ
สนับสนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ รวม 135 โครงการ จํานวนเงิน 30,268,881.80 บาท มีการเบิกจายงบประมาณลงนามในสัญญาแลว จํานวน 122
โครงการ จํานวนเงิน 27,739,673.93 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม

งบตามเทศบัญญัติ

โครงการ

การเบิกจายงบประมาณลงนามในสัญญา

74

11,235,150.02

69

9,835,700.62

6

334,770.00

4

327,206.00

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

14

6,004,237.68

11

5,883,467.99

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร

34

11,974,724.10

32

11,100,523.32

7

720,000.00

6

592,776.00

135

30,268,881.80

122

27,739,673.93

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

แผนภูมิที่ 3 แสดงงบประมาณเปรียบเทียบระหวางงบตามเทศบัญญัติกับการเบิกจายงบประมาณที่ลงนามในสัญญาแลว
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
งบตามเทศบัญญัติ

6,000,000.00

เบิกจายลงนามในสัญญาแลว

4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

ย.1

ย.2

ย.3

ย.4

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ย.5

29

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตามขอบัญญัติ

1.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนโครงการตลาด
สดนาซื้อ

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

2.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการแขงขันกีฬา รายไดจัดเก็บเอง
ของ อสม.

5,000.00

3.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. รายไดจัดเก็บเอง
20 มี.ค.ของทุกป

5,000.00

4.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนวัสดุอุปกรณใน รายไดจัดเก็บเอง
การดําเนินงานของ อสม.

5.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

6.

7.

วงเงินตามสัญญา

คูสัญญา

13,500.00 โครงการตลาดสด
นาซื้อ

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

24/06/2551

1

5,000.00 อุดหนุนชมรม อสม.

10/03/2551

1

5,000.00 อุดหนุนชมรม อสม.

20/03/2551

1

100,000.00

90,000.00 พัฒนาการดําเนินงาน 11/08/2551
ศูนย ศสมช.

1

รายไดจัดเก็บเอง

2,000.00

01/04/2551
0.00 โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

30

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการรณรงคและ รายไดจัดเก็บเอง
ปองกันโรคติดตอ

63,000.00

15/11/2550

287

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการอบรมความรู รายไดจัดเก็บเอง
ดานโภชนาการ อนามัยดาน
อาหารที่ดี และดาน
สาธารณสุข

120,000.00

104,983.60 โครงการอบรมความรู 08/05/2551
ดานสาธารณสุข จัด
เสวนาสิ่งแวดลอม

31

62,989.00 โครงการปองกัน
โรคติดตอควบคุม
โรคไขเลือดออก

30
8.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

รายไดจัดเก็บเอง
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
(ปรับปรุงกอสรางโรง
อาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

262,500.00

18/03/2551
259,500.00 กอสรางโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.4

1

9.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ศูนยเด็กเล็กนาอยู

รายไดจัดเก็บเอง

234,592.00

234,592.00 พัฒนาศูนยเด็กเล็กใน 01/10/2550
ความรับผิดชอบของ
เทศบาลใหนาอยู
นาเรียน

365

10. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการเพิ่มทักษะ รายไดจัดเก็บเอง
ความรูภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน แกเด็ก เยาวชน
และประชาชนที่สนใจ เพื่อ
รองรับการพัฒนา
การคาการทองเที่ยวเมือง
ชายแดน

50,000.00

42,372.00 สงเสริมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

13/06/2551

115

11. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนโครงการปลูกฝง รายไดจัดเก็บเอง
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ในพื้นที่

35,000.00

33,600.00 อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน

09/07/2551

1

12. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนโครงการ
เสริมสรางการเรียนรู

36,003.00

36,003.00 โครงการสอนหลักสูตร 21/03/2551
คอมพิวเตอร

101

รายไดจัดเก็บเอง

31
ดานเทคโนโลยีของนักเรียน
ในพื้นที่
13. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการเรียนรูนอก
สถานที่สําหรับเด็กและ
เยาวชน

รายไดจัดเก็บเอง

144,800.00

144,800.00 โครงการศึกษาเรียนรู 30/09/2551
สรางวิสัยทัศนนักเรียน
และบุคลากรการศึกษา

1

14. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

รายไดจัดเก็บเอง
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาแกเด็ก
เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ (สนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน)

10,000.00

10,000.00 อุดหนุนศูนยการเรียนรู 06/08/2551
ชุมชนจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน

1

15. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

รายไดจัดเก็บเอง
สนับสนุนทุนในการ
ดํารงชีวิตและการศึกษาแก
เด็กดอยโอกาส เด็กยากจน

146,000.00

02/06/2551

1

16. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนกองทุนการศึกษา
ชวยเหลือเด็กตําบล
เวียงพางคํา

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

02/06/2551
50,000.00 อุดหนุนกอง
ทุนการศึกษาชวยเหลือ
เด็กตําบลเวียงพางคํา

1

17. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

รายไดจัดเก็บเอง
สนับสนุนทุนในการ
ดํารงชีวิตและการศึกษาแก
บุตรผูทําประโยชนให

20,000.00

03/06/2551
20,000.00 สนับสนุนทุน
การดํารงชีวิตบุตร
หลานผูทําประโยชนแก

1

146,000.00 อุดหนุนกองทุน
ดํารงชีวิตแกเด็กดอย
โอกาสตําบล
เวียงพางคํา

32
ชุมชน
18. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนอาหารกลางวัน รายไดจัดเก็บเอง
แกเด็กนักเรียนและเด็กใน
ศูนยเด็กเล็ก และ
สถานศึกษาในพื้นที่อยาง
ทั่วถึง

ทองถิ่น
2,403,760.00

01/10/2550

365

1,217,325.80 สนับสนุนอาหารเสริม 03/12/2550
(นม)

220

5,000.00 อุดหนุนโรงเรียนเจาพอ 03/06/2551
หลวงอุปถัมภ 5 เกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

1

985,720.00 สนับสนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กใน
โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

19. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนโครงการสอนพิเศษแก รายไดจัดเก็บเอง
เด็กและเยาวชน

45,871.00

45,871.00 โครงการสอนภาษาจีน 04/07/2551

17

20. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทาง รายไดจัดเก็บเอง
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย (สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนของ
ศูนยเด็กเล็ก)

95,170.00

39,974.50 สื่อการเรียนศูนยพัฒนา 24/09/2551
เด็กเล็ก

1

51,900.00 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร

08/05/2551

1

12,160.00 โครงการจางนักเรียน 01/02/2551

26

21. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา

สนับสนุนการหารายไดพิเศษแก รายไดจัดเก็บเอง

12,160.00

33
ชุมชนและสังคม

เยาวชนชวงปดเทอม

จัดเก็บขอมูลหารายได
พิเศษ

22. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทาง รายไดจัดเก็บเอง
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย (สนับสนุนปรับสนาม
เด็กเลนศูนยเด็กเล็ก)

200,000.00

198,000.00 จัดหาเครื่องเลนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

08/07/2551

1

23. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการปรับปรุงสนามกีฬา รายไดจัดเก็บเอง
ฟุตซอลหนาศูนยผูสูงอายุ

306,000.00

303,000.00 กอสรางลานกีฬาบาน 15/02/2551
ปาเหมือด ม.9

1

24. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธนักเรียน

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00 สนับสนุนการจัดการ 02/01/2551
แขงขันกีฬาสีสัมพันธ
นักเรียนเยาวชน

1

25. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยา รายไดจัดเก็บเอง
เสพติดของเยาวชน

37,194.00

37,194.00 กีฬาเยาวชน

13/08/2551

1

26. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
นันทนาการของเยาวชน

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

98,075.00 โครงการหนอน
หนังสือ

09/07/2551

1

27. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณกีฬา รายไดจัดเก็บเอง
ประจําหมูบาน

100,000.00

99,904.00 จัดหาวัสดุกีฬาหมูบาน 24/09/2551

1

28. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สงเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็ก รายไดจัดเก็บเอง
และเยาวชนในพื้นที่(สนับสนุน
ชุดดุริยางค
และสะลอ ซอ ซึง ของนักเรียน)

50,000.00

40,000.00 อุดหนุนโรงเรียนบาน 26/05/2551
ปาเหมือดจัดตั้งวง
ดนตรีพื้นเมือง

1

34
29. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนเครื่องดนตรีกลุม
เยาวชน

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

40,000.00 อุดหนุน รร.บาน
ปาเหมือดจัดซื้อวง
ดนตรีพื้นเมือง

26/05/2551

1

30. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการแขงขันกีฬาตําบล รายไดจัดเก็บเอง

60,000.00

24,770.00 กีฬาประชาชน

28/03/2551

1

31. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการแขงขันกีฬาองคกร รายไดจัดเก็บเอง
ปกครองสวนทองถิ่น

50,000.00

6,696.00 กีฬา อปท.

27/02/2551

1

5,000.00 อุดหนุนกีฬา อปท.

03/08/2551

1

10,000.00

10,000.00 อุดหนุน อ.แมสาย
โครงการกีฬาพระเจา
พรหมมหาราช

15/02/2551

1

8,840.00 จัดงานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา

17/07/2551

0

11,941.00 สนับสนุนการจัดงาน 09/07/2551
รัฐพิธีของชาติ

13

204,231.00 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ศาสนา

01/10/2550

365

183,450.00 โครงการสืบสาน

01/10/2550

365

32. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ รายไดจัดเก็บเอง
แมสายจัดการแขงขันกีฬาพรหม
มหาราชคัพ

33. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา วันสําคัญทางศาสนา

รายไดจัดเก็บเอง

8,840.00

34. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สงเสริมกิจกรรมรัฐพิธี

รายไดจัดเก็บเอง

11,941.00

35. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรม รายไดจัดเก็บเอง
ประเพณีของทองถิ่น

229,219.00

35
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น
36. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนประเพณีตั้งธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

25,000.00

25,000.00 สนับสนุนการจัดงาน 15/09/2551
ประเพณีตั้งธรรม
หมู 10

1

37. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนประเพณีตั้งธรรม
ม.7

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

15,000.00 สนับสนุนการจัดงาน 10/11/2551
ประเพณีตั้งธรรม หมู 7

1

38. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนพิธีอุปสมบทภาคฤดู
รอนและเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

40,000.00 โครงการบรรพชาภาค 11/11/2550
ฤดูรอน

1

39. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมและ รายไดจัดเก็บเอง
พัฒนาศูนยวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน เพื่อสืบสานอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น

200,000.00

01/10/2550

365

40. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดประเพณีวันพอ รายไดจัดเก็บเอง
แหงชาติในตําบล

10,000.00

05/12/2550
10,000.00 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันพอแหงชาติ

1

41. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด รายไดจัดเก็บเอง
งานประเพณีพอขุนเม็งราย

20,000.00

20,000.00 อุดหนุนอกเภอแมสาย 31/01/2551
จัดงานพอขุนเม็งราย

1

91,806.00 สนับสนุน
การดําเนินงานศูนย
บูรณาการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน

36
มหาราชและงานกาชาด
42. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนอําเภอแมสายในงาน
ประเพณี
บวงสรวงพระบรม
ราชานุสาวรียพระเจาพรหมฯ

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

10,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 27/11/2550
โครงการบวงสรวงพระ
เจาพรหมมหาราช

1

43. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด รายไดจัดเก็บเอง
กิจกรรมพิธีวันจักรี

2,000.00

2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 06/04/2551
งานวันจักรี

1

44. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด รายไดจัดเก็บเอง
กิจกรรมพิธีวันฉัตรมงคล

2,000.00

2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 05/05/2551
จัดงานวันฉัตรมงคล

1

45. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด รายไดจัดเก็บเอง
กิจกรรมพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบรม
ราชินีนาถ(วันแมแหงชาติ)

3,000.00

3,000.00 อุดหนุน อ.แมสาย
โครงการวัน
แมแหงชาติ

06/08/2551

1

46. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด รายไดจัดเก็บเอง
กิจกรรมพิธีวันปยะมหาราช

2,000.00

2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 23/10/2550
จัดงานวันปยะมหาราช

1

47. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องใน รายไดจัดเก็บเอง
วันสตรีสากลและวัน
แมแหงชาติ

5,000.00

5,000.00 อุดหนุนกลุมพัฒนา 12/08/2551
สตรีตําบลเวียงพางคํา
จัดงานวันแมแหงชาติ

1

48. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมสาย

รายไดจัดเก็บเอง

25,000.00

25,000.00 อุดหนุน อ.แมสาย

21/01/2551

1
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ชุมชนและสังคม
49. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการพอขุนกับ
กิ่งกาชาด
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

รายไดจัดเก็บเอง

2,410,000.00

1,876,500.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

01/10/2550

365

323,500.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ

01/10/2550

365

207,500.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

01/10/2550

365

50. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานชมรมผู รายไดจัดเก็บเอง
พิการ

20,000.00

20,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ 04/07/2551
กลุมผูพิการ

1

51. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา
หมูบาน

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ 06/08/2551
ศูนยสงเคราะหประจํา
หมูบาน

1

52. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานศูนย อป รายไดจัดเก็บเอง
พร. ต.เวียงพางคํา

266,893.80

12,100.00 สนับสนุนชุด อปพร.

30/09/2551

1

01/10/2550
249,496.50 สนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย อปพร.
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คําและศูนยเครือขาย

365

38
8,500.00 จัดหาเปลพยาบาลแบบ 09/06/2551
พลาสติก
53. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการฝกอบรมและ
ทบทวนสมาชิก อปพร.

รายไดจัดเก็บเอง

65,106.22

54. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

รายไดจัดเก็บเอง
สนับสนุนการปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยและ
ความมั่นคง และ
ศูนยบริการประชาชนเพื่อ
ความปลอดภัย

1,680,000.00

55. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการกอสราง
ศูนย อปพร.ม.2

รายไดจัดเก็บเอง

230,000.00

56. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนชุดเครื่องแบบ
อปพร.

รายไดจัดเก็บเอง

57. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการปฏิบัติงานของตู รายไดจัดเก็บเอง
ยามตํารวจ เชน ตูอุปกรณดับเพลิง
ฯลฯ

65,106.22 ฝกอบรม สมาชิก
อปพร.รุนที่ 4

1

28/08/2551

1

595,900.00 ปรับปรุงสถานที่งาน 01/10/2550
สวนบริการประชาชน

365

230,000.00 กอสรางศูนย อปพร.
หมู 2

30/09/2551

1

12,100.00

12,100.00 สนับสนุนเครื่องแบบ 30/09/2551
ชุด สมาชิก อปพร.
เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

1

30,000.00

28,000.00 โครงการบูรณาการรถ 17/06/2551
ตรวจการณดัดแปลง
รถจักรยานยนตสําหรับ
งานปองกันฯ

1
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58. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานชมรม
กํานัน ผูใหญบาน

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

24/09/2551
30,000.00 อุดหนุนกลุมกํานัน
ผูใหญบาน กลุม
ประสานพลังแผนดิน

1

59. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ รายไดจัดเก็บเอง
แมสาย ฝายความมั่นคงตาม
โครงการนิเทศและ
ติดตามการปฎิบัติงานหนวยพลัง
แผนดิน

30,000.00

30,000.00 อุดหนุน ศตส.อ.แมสาย 04/07/2551

1

60. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ รายไดจัดเก็บเอง
แมสาย ฝายความมั่นคง ตาม
โครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

50,000.00

50,000.00 อุดหนุน ศตส.จ.
เชียงราย ปองกันและ
แกไขยาเสพติด

29/01/2551

1

61. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

รายไดจัดเก็บเอง
สนับสนุนการออกตรวจรวม
ระหวางตูยามตํารวจในพื้นที่กับ
สมาชิก อปพร.

62,000.00

60,800.00 โครงการบูรณาการ 22/04/2551
ตรวจการณดัดแปลง
รถจักรยานยนตสําหรับ
ตรวจการณของงาน
ปองกันฯ

1

62. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ตําบล (ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค) ม.4

รายไดจัดเก็บเอง

160,000.00

160,000.00 ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค หมู 4

30/09/2551

1

63. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา

สนับสนุนกิจกรรมประชาคม

รายไดจัดเก็บเอง

297,800.00

294,800.00 กอสรางลาน

18/04/2551

1

40
ชุมชนและสังคม

เอนกประสงค
ประชาคม ม.2

หมูบาน ตําบล (กอสรางลาน
กิจกรรมอเนกประสงคของ
หมูบาน )

01/10/2550

365

20,000.00

20,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ 31/03/2551
กลุมผูสูงอายุ

1

รายไดจัดเก็บเอง

33,870.00

01/10/2550
33,870.00 จัดอบรมแกนนํา
หมูบาน ผูประสานพลัง
แผนดินตอตานยาเสพ
ติด

365

รายไดจัดเก็บเอง

0.00

0.00 โครงการอบรมนักพูด 28/07/2551
นักจัดรายการวิทยุ และ
พิธีกรทองถิ่น

2

01/10/2550
0.00 สนับสนุน
การประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารทางวิทยุ
ชุมชนและหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน

365

64. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ซอมแซมปรับปรุงและขยายเขต รายไดจัดเก็บเอง
หอกระจายขาวประจําหมูบาน

131,090.00

65. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เปน รายไดจัดเก็บเอง
ประโยชนของชมรมผูสูงอายุ

66. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

จัดอบรมแกนนําหมูบานและ
ประชาชนปองกันยาเสพติด

67. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร วิทยุชุมชน

131,090.00 จัดตั้งวิทยุชุมชนและ
ขยายเขตหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน

41
133,240.00 จัดอบรมเยาวชนและ 01/10/2550
จัดกิจกรรมตอตานยา
เสพติด

365

01/09/2551

1

31,840.00

31,840.00 อบรมกลุมพัฒนาสตรี 14/08/2551
แปรรูปอาหารแหนม
หมูยอ

2

71. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดทําพวงหรีด และ รายไดจัดเก็บเอง
เศรษฐกิจ
ของชํารวยจําหนาย

30,430.00

30,430.00 อบรมกลุมแมบาน
จัดทําดอกไมจันทน
เครื่องสังฆภัณฑ

22/08/2551

1

72. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการดําเนินงาน
เศรษฐกิจ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ตําบลเวียงพางคํา

รายไดจัดเก็บเอง

262,500.00

254,936.00 สนับสนุนศูนยถายทอด 09/06/2551
เทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลเวียงพางคํา

120

73. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการ
เศรษฐกิจ
เรียนรูก ารเกษตรพอเพียงตําบล
และอําเภอแมสาย

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

10,000.00 อุดหนุนเกษตรอําเภอ 31/03/2551
แมสายโครงการจัด
ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

1

74. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางแนวปองกันการพังทลาย รายไดจัดเก็บเอง

1,490,000.00

68. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

จัดอบรมเยาวชนตานยาเสพติด

รายไดจัดเก็บเอง

133,240.00

69. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของกลุมพัฒนาสตรี

รายไดจัดเก็บเอง

5,000.00

รายไดจัดเก็บเอง

70. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจ
กลุมพัฒนาสตรี

5,000.00 อุดหนุนกลุมพัฒนา
สตรีจัดงานวันสตรี
สากล

1,490,000.00 กอสรางเรียงหิน

30/09/2551

1
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โครงสรางพื้นฐาน

ของดิน

ปองกันดินพังทลาย
พรอมราวกันตก หมู 6
รายไดจัดเก็บเอง

800,000.00

800,000.00 กอสรางถนน คสล. 30/09/2551
พรอมวางทอระบายน้ํา
พรอมบอดัก หมู 5

1

76. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางถนน คสล. บริเวณรอบ รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260,000.00

260,000.00 กอสรางถนน คสล.
พรอมราวกันตกและ
รางระบายน้ํา หมู 7

30/09/2551

1

77. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางรองระบายน้ํา คสล. ถนน รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
สายหลักหนาภูตะวันถึงหนาวัด

790,000.00

790,000.00 กอสรางรางระบายน้ํา 30/09/2551
พรอมฝาคอนกรีต
หมู 10

1

78. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
1 ม.8

790,000.00

790,000.00 กอสรางรางระบายน้ํา 30/09/2551
พรอมฝาคอนกรีต หมู
8

1

79. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางถนน คสล. ซอย 7 ม.9
โครงสรางพื้นฐาน

รายไดจัดเก็บเอง

450,000.00

450,000.00 กอสรางถนนซอย 7
หมู 9

30/09/2551

1

80. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางรางระบายน้ําพรอม
โครงสรางพื้นฐาน
ฝาตะแกรงเหล็ก ม.1

รายไดจัดเก็บเอง

530,000.00

530,000.00 กอสรางรางระบายน้ํา 30/09/2551
พรอมฝาตะแกรง หมู 1

1

81. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณจุดอับ
โครงสรางพื้นฐาน
ไมมีแสงสวาง

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

35,735.00 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 18/09/2551

12

75. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา กอสรางถนน คสล.พรอมราง
โครงสรางพื้นฐาน
ระบายน้ําพรอมฝาปดและ
ราวกันตก
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51,000.00 ติดตั้งควบคุมระบบ
ไฟฟา

18/09/2551

12

รายไดจัดเก็บเอง

322,737.68

320,732.99 อุดหนุนไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอแมสาย
ขยายเขตไฟฟา

04/07/2551

1

83. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ติดตั้งถังน้ํา จํานวน 2 ถัง แกไขภัย รายไดจัดเก็บเอง
โครงสรางพื้นฐาน
แลง ม.5

257,000.00

257,000.00 สรางถังเก็บน้ําสงน้ํา

25/01/2551

1

84. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดทําผังเมือง
โครงสรางพื้นฐาน

114,500.00

98,000.00 คาออกแบบการวาง
ผังเมือง

01/10/2550

365

11,000.00 จัดระบบผังเมือง

01/10/2550

365

82. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา
โครงสรางพื้นฐาน

รายไดจัดเก็บเอง

85. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรมและทัศน รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
ศึกษาดูงานกลุมแกนนําทองถิ่น
เพื่อการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา ทต.
เชิงบูรณาการ

325,000.00

322,890.00 จัดอบรมจัดทํา
แผนพัฒนาเชิง
บูรณาการและศึกษา
ดูงาน

27/05/2551

120

86. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรมกลุมแกน รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
นําหมูบ านดานประชาธิปไตยและ
บทบาท

220,000.00

203,135.00 จัดอบรมและประกวด 11/07/2551
หมูบานดีเดนตามหลัก
ธรรมาภิบาล

30

37,000.00

37,000.00 ประชุมประชาคมตําบล 01/10/2550
สัญจร

365

87. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรมเพื่อ
การเมืองการบริหาร
เสริมสรางประสิทธิภาพใน

รายไดจัดเก็บเอง
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การปฏิบัติงานของประชาคม
หมูบาน ตําบล
88. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ทํางาน และ
การเมืองการบริหาร
ปรับปรุงภูมิทัศน

89. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
การเมืองการบริหาร
ในการปฏิบัติงาน

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

518,000.00

970,100.00

99,774.00 โครงการปรับภูมิทัศน 01/10/2550
สถานที่ทํางาน
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรและองคกร(5
ส)

365

30/09/2551
418,000.00 กอสรางศาลา
อเนกประสงคหลังที่ทํา
การเทศบาล

1

106,835.00 จัดหาวัสดุสํานักงาน
กองชาง

01/10/2550

365

34,000.00 จัดหาครุภัณฑสํารวจ 01/10/2550
(กลองระดับ) กองชาง

365

2,400.00 จัดหาครุภัณฑสํารวจ
(ไมสตาฟ) กองชาง

01/10/2550

365

3,300.00 จัดหาครุภัณฑสํารวจ 01/10/2550
(หลักหมุดระยะ) กอง
ชาง

365

1,500.00 จัดหาครุภัณฑ(พิน
สําหรับปกแนว) กอง

365

01/10/2550
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ชาง
01/10/2550
15,000.00 จัดหาครุภัณฑ
สํานักงาน(ตูเก็บแผนที่)
กองชาง

365

27,700.00 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 01/10/2550
สํานักปลัด

365

3,590.00 ครุภัณฑเครื่องพิมพ
เลเซอร สํานักปลัด

01/10/2550

365

2,000.00 ครุภัณฑเครื่องสํารอง 01/10/2550
ไฟฟา สํานักปลัด

365

117,552.00 จัดหาวัสดุ สํานักปลัด 01/10/2550

365

11,997.38 จัดหาวัสดุยานพาหนะ 01/10/2550
และขนสง สํานักปลัด

365

219,456.75 จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ 01/10/2550
หลอลื่น สํานักปลัด

365

67,513.00 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร 01/10/2550
สํานักปลัด

365

2,600.00 ครุภัณฑสํานักงานโตะ 01/10/2550
เอนกประสงค
สํานักปลัด

365

46
5,500.00 ครุภัณฑสํานักงานเกาอี้ 01/10/2550
ทํางานบุนวมพนักพิง
สํานักปลัด

365

01/10/2550

365

3,590.00 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 01/10/2550
เครื่องรับโทรทัศน
สํานักปลัด

365

5,990.00 ครุภัณฑกลองถายภาพ 01/10/2550
ระบบดิจิตอล
สํานักปลัด

365

14,400.00 ครุภัณฑโตะทํางานเขา 01/10/2550
มุมรูปโคง สํานักปลัด

365

2,500.00 ครุภัณฑเกาอี้นั่งพัก 01/10/2550
คอย 3 ที่นั่ง สํานักปลัด

365

01/10/2550

365

01/10/2550

365

53,000.00 ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
สํานักปลัด

900.00 ครุภัณฑเกาอี้ทํางาน
พนักพิงธรรมดา
สํานักปลัด
3,500.00 ครุภัณฑ
เครื่องโทรศัพท
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สํานักปลัด

90. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องครัว
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

35,500.00

27,700.00 ครุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอร
สํานักปลัด

01/10/2550

365

10,530.00 วัสดุสํานักงาน กอง
การศึกษา

01/10/2550

365

7,100.00 วัสดุคอมพิวเตอร กอง 01/10/2550
การศึกษา

365

14,565.00 วัสดุสํานักงาน กองคลัง 01/10/2550

365

23,689.20 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น กองคลัง

01/10/2550

365

25,657.00 วัสดุคอมพิวเตอร
กองคลัง

01/10/2550

365

11,832.00 จัดหาวัสดุกอสราง

17/11/2550

247

26,788.72 คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

28/05/2551

1

15,000.00 จัดหาครุภัณฑรถตอ
พวงเทเลอร

25/01/2551

1

25,308.00 จัดหาวัสดุงานบานงาน 01/10/2550
ครัวบริการประชาชน

365
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91. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
การเมืองการบริหาร

92. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาจางพนักงานจาง
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

2,169,110.00

1,696,320.00

5,500.00 จัดหาวัสดุอุปกรณ
เครื่องครัวบริการ
ประชาชน

14/08/2551

1

25,308.00 จัดหาวัสดุงานบาน
งานครัว

01/10/2550

365

309,180.00 เงินเดือนพนักงานกอง 01/10/2550
การศึกษา

365

447,870.00 เงินเดือนพนักงานกอง 01/10/2550
ชาง

365

658,120.00 เงินเดือนพนักงานกอง 01/10/2550
คลัง

365

747,780.00 เงินเดือนพนักงาน
สํานักปลัด

01/10/2550

365

1,012,720.00 คาตอบแทนพนักงาน 01/10/2550
จางกองการศึกษา

365

152,040.00 คาตอบแทนพนักงาน 01/10/2550
จางกองชาง

365

98,318.70 คาตอบแทนพนักงาน 01/10/2550
จางกองคลัง

365
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93. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาครองชีพชั่วคราว
การเมืองการบริหาร

94. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาตอบแทนคณะผูบริหาร
การเมืองการบริหาร

95. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา เงินประจําตําแหนงและ
การเมืองการบริหาร
คาตอบแทนพิเศษ

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

649,387.10

1,310,155.03

42,000.00

433,200.00 คาตอบแทนพนักงาน 01/10/2550
จางสํานักปลัด

365

279,020.00 คาครองชีพชั่วคราว 01/10/2550
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางกอง
การศึกษา

365

87,860.00 คาครองชีพชั่วคราว 01/10/2550
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางกองชาง

365

105,347.10 คาครองชีพชั่วคราว 01/10/2550
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางกองคลัง

365

177,160.00 คาครองชีพชั่วคราว 01/10/2550
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางสํานักปลัด

365

403,751.91 คาตอบแทนผูบริหาร
เทศบาล

01/10/2550

365

906,403.12 คาตอบแทนสมาชิสภา 01/10/2550
เทศบาล

365

42,000.00 เงินประจําตําแหนงนัก 01/10/2550
บริหารงานเทศบาล

365

50
01/10/2550
210,562.00 สนับสนุนกองทุน
ประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจาง

365

96. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาประกันสังคม
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

236,352.00

97. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเบี้ยประชุม
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

66,000.00

66,000.00 คาเบี้ยประชุม

01/10/2550

365

98. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาตอบแทนการปฎิบัติงาน
การเมืองการบริหาร
นอกเวลาราชการ

รายไดจัดเก็บเอง

85,000.00

15,800.00 คาตอบแทนปฏิบัติงาน 01/10/2550
นอกเวลาราชการ

365

99. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ชวยเหลือคารักษาพยาบาล
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

92,500.00

100. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ชวยเหลือการศึกษาบุตร
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

54,800.00

4,500.00 คารักษาพยาบาล
พนักงานกองชาง

01/10/2550

365

4,262.00 คารักษาพยาบาล
พนักงานกองคลัง

01/10/2550

365

42,404.00 คารักษาพยาบาล
พนักงานสํานักปลัด

01/10/2550

365

4,500.00 ชวยเหลือการศึกษา
บุตรกองชาง

01/10/2550

365

10,170.00 ชวยเหลือการศึกษา
บุตรกองคลัง

01/10/2550

365

14,754.00 ชวยเหลือการศึกษา
บุตรสํานักปลัด

01/10/2550

365

51
101. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเชาบาน
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

61,100.00

61,100.00 คาเชาบานพนักงาน
เทศบาล

01/10/2550

365

102. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาตอบแทนอื่นอันเปนประโยชน รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
ตอการปฏิบัติราชการเปนกรณี
พิเศษ

700,000.00

664,868.09 เงินรางวัลประจําป
(โบนัส)

20/12/2550

1

103. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนศูนยขอมูลการจัดซื้อจัด รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
จาง อปท. อําเภอแมสาย

39,000.00

12/12/2550
39,000.00 อุดหนุนศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัด
จางของ อปท.อ.แมสาย

1

393,900.00

25,519.00 คาเดินทางไปราชการ 01/10/2550
กองการศึกษา

365

2,422.00 คาเดินทางไปราชการ 01/10/2550
กองชาง

365

53,582.00 คาเดินทางไปราชการ 01/10/2550
กองคลัง

365

187,699.00 คาเดินทางไปราชการ 01/10/2550
สํานักปลัด

365

476,322.90 คาธรรมเนียม
ลงทะเบียนพนักงาน
สํานักปลัด

01/10/2550

365

30,800.00 คาธรรมเนียมการ

01/10/2550

365

104. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเดินทางไปราชการใน
การเมืองการบริหาร
ราชอาณาจักร

105. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาฝกอบรม สัมมนา พนักงาน
การเมืองการบริหาร
สวนตําบล พนักงานจาง คณะ
ผูบริหาร และสมาชิก ทต.

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

710,000.00
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ลงทะเบียนพนักงาน
กองคลัง

106. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาบํารุงรักษาและซอมแซม
การเมืองการบริหาร
ทรัพยสิน

รายไดจัดเก็บเอง

487,800.00

43,150.00 คาธรรมเนียม
ลงทะเบียนพนักงาน
กองการศึกษา

01/10/2550

365

4,300.00 คาธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนพนักงาน
กองชาง

01/10/2550

365

148,883.18 คาบํารุงรักษาซอมแซม 01/10/2550
ทรัพย สํานักปลัด

365

1,370.00 คาบํารุงรักษาซอมแซม 01/10/2550
ทรัพยสิน กองคลัง

365

01/10/2550

365

130,625.00 คาบํารุงรักษาซอมแซม 01/10/2550
ทรัพยสิน สํานักปลัด

365

01/10/2550
106,630.00 คารับรองในการ
ตอนรับหมูคณะ/บุคคล

365

12,660.00 คาบํารุงซอมแซม
ทรัพยสิน กอง
การศึกษา

107. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คารับรองและพิธีการ
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

170,810.00

25,630.00 คาเลี้ยงรับรอง

01/10/2550

365
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108. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาสาธารณูปโภค
การเมืองการบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

280,000.00

5,400.00 คาของขวัญรางวัลหรือ 21/01/2551
เงินรางวัลกองคลัง

1

7,020.00 คาของขวัญ รางวัลหรือ 18/09/2551
เงินรางวัลสํานักปลัด

1

124,487.37 คาไฟฟา

01/10/2550

365

01/10/2550

365

36,517.39 คาโทรศัพทสํานักงาน 01/10/2550

365

35,539.61 คาคูสายอินเตอรเน็ต

01/10/2550

365

39,396.00 คาไปรษณีย

01/10/2550

365

17,000.00

14,542.00 คาใชจายจัดเก็บขอมูล 21/03/2551
จปฐ.

1

รายไดจัดเก็บเอง

115,000.00

115,000.00 สนับสนุนทุนการศึกษา 28/07/2551
พนักงานในสังกัด

1

111. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
จัดจาง คณะกรรมการตรวจการ
จาง และผูควบคุมงานกอสราง

50,000.00

41,450.00 คาตอบแทนอันเปน 01/10/2551
ประโยชนจัดซื้อจัดจาง

365

9,882.90 คาประปา

109. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนคาจัดเก็บขอมูล (จปฐ.) รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
110. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ใหทุนการศึกษาเรียนตอตาม
การเมืองการบริหาร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

112. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนกองทุนบําเหน็จ
การเมืองการบริหาร
บํานาญ

รายไดจัดเก็บเอง

171,050.00

171,050.00 สนับสนุนกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

28/05/2551

1
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113. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน เงินอุดหนุน
การเมืองการบริหาร
ทรัพยสิน
ทั่วไป

114. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาสัมพันธสรางความรูความ เงินอุดหนุน
การเมืองการบริหาร
เขาใจในการเสียภาษี
ทั่วไป

93,790.00

23,050.00

41,853.00 ปรับปรุงแผนที่ภาษี จัด 01/10/2550
อบรมบุคลากรที่
เกี่ยวของ

365

17,778.00 ปรับปรุงแผนที่ภาษี 01/10/2550
และจัดอบรมบุคลากร

365

14/05/2551

1

01/01/2551
23,050.00 โครงการอบรม
ประชาชนและ
ประชาสัมพันธความรู
ดานภาษีอากร

59

11,135.00 โครการอบรมให
ความรูแกประชาชน
ดานภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม

115. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรมผูประกาศ รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
ขาวสารประชาสัมพันธ

25,000.00

23,537.00 อบรมนักพูด นักจัด 28/07/2551
รายการวิทยุชุมชน และ
พิธีกรทองถิ่น

2

116. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการประชาสัมพันธ รายไดจัดเก็บเอง
การเมืองการบริหาร
เผยแพรขอมูลขาวสารทาง
ราชการและขาวสารที่เปน
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่

130,000.00

30,000.00 จัดหาวัสดุโฆษณาและ 21/11/2550
เผยแพร

266

100,000.00 จัดหาวารสารสิ่งพิมพ 01/10/2550

365
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117. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนไมดอกไมประดับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ พืชผักสวนครัวในการปรับ
ภูมิทัศนภายในหมูบาน
สิ่งแวดลอม

รายไดจัดเก็บเอง

70,000.00

118. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอชุมชน
สิ่งแวดลอม

รายไดจัดเก็บเอง

130,000.00

119. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนการจัดทําปายรณรงค รายไดจัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ การจัดเก็บขยะมูลฝอย
สิ่งแวดลอม

29,390.00 ปรับภูมิทัศน

28/09/2551

1

13/08/2551

1

24,215.00 โครงการสรางฝายตน 14/01/2551
น้ําลําธาร

1

20,000.00

1,095.00 โครงการคัดแยกขยะ 19/09/2551
และทําความดีลดโลก
รอน

1

สวนสาธารณะ จัดหาวัสดุ
การเกษตร

100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน โครงการถนนเวียง
พางคําสวย หนาบาน
สะอาด

120. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สนับสนุนถังขยะมีฝาปด แบบ
ทรัพยากรธรรมชาติและ คัดแยกขยะ PVC
สิ่งแวดลอม

รายไดจัดเก็บเอง

300,000.00

300,000.00 จัดหาถังขยะทําดวยยาง 30/09/2551
รถยนตมีฝาปดพรอม
ขาตั้ง

1

121. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา สรางบอบําบัดน้ําเสียรวม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

66,316.00 อบรมและติดตั้งบอดัก 04/09/2551
ไขมันในครัวเรือน

1

122. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขุดลอกและพัฒนาทําความ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สะอาดลําหวยมะกอกหวาน
สิ่งแวดลอม

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

71,760.00 โครงการขุดลอกคลองทํา 09/07/2551

1

ความสะอาดคลอง
ชลประทานลําหวยมะกอ
หวาน

