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แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1

โดย
เทศบาลตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประกาศเทศบาลตาบลแม่ตาว
เรื่อง การใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
...........................................
ด้วยเทศบาลตาบลแม่ตาว ได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิ จกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลแม่ตาว โดยถือปฏิบั ติตามขั้น ตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่ตาว รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่ตาว หน่ว ยงานราชการ ส่วนภูมิภาค
รั ฐ วิส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ด าเนิ นการในพื้ นที่ของเทศบาลตาบลแม่ต าว แล้ ว จัด ทาร่ างแผน การ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตาบลแม่ตาว และ
คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตาบลแม่ตาว ได้มีมติเห็ นชอบร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 ของเทศบาลตาบลแม่ตาว แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น
อาศั ย อ านาจ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒)
เทศบาลตาบลแม่ตาว จึงขอประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ให้ทราบโดย
ทั่วกัน
จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายสมาน สุยะตุ่น)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ตาว

คานา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตาม
หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิ สาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนิ นงานเป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิน่ ”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่ตาว จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้ น มี การประสานและบู ร ณาการการท างานกั บ หน่ ว ยงานและการจาแนกรายละเอีย ดต่า ง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลแม่ตาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่ตาวและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โดยเทศบาลตาบลแม่ตาว
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ส่วนที่ ๑ บทนา
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ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลแม่ตาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

*************************************

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. บทนา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนิ นงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนิน งานเป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิน่ ”
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่ตาว จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพั ฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนิ นงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลให้ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่ างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทา
แผนการดาเนินงาน เทศบาลตาบลแม่ตาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนการ...
๒

๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา ประกอบด้วย
๑.๑ บทนา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

๓

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงาน
อื่นๆ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลแม่ตาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

4
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

แบบ ผด. ๐๑

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

7

100.00

779,5๐๐.-

100.00

รวม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
๒.๑ แผนงานการศึกษา
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.6 แผนงานงบกลาง

7

๑๐๐.00

779,5๐๐.-

๑๐๐.00

9
3
2
2
4
3

39.13
13.04
8.70
8.70
17.39
13.04

960,900.250,000.50,000.90,000.390,000.12,402,000.-

6.79
1.77
0.35
0.64
2.76
87.69

รวม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบ สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓.๒ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

23

๑๐๐.00

14,142,90๐.-

๑๐๐.00

4
3

57.14
42.86

310,000.270,000.-

53.45
46.55

7

๑๐๐.00

580,0๐๐.-

๑๐๐.00

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
หน่วยรับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด
ทต.แม่ตาว

ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว

ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว

๕

แบบ ผด. ๐๑

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

1
1

5๐.๐๐
50.00

รวม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2

รวม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัด
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๖.๒ แผนงานการศึกษา
6.3 แผนงานสาธารณสุข
6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการเกษตร

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดาเนินงาน

๒๐,๐๐๐.30,000.-

62.50
37.50

ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว

๑๐๐.00

8๐,๐๐๐.-

๑๐๐.00

7

๑๐๐.00

325,๐๐๐.-

๑๐๐.00

7

๑๐๐.00

325,๐๐๐.-

๑๐๐.00

15
6
2
2
4

41.66
16.66
5.56
5.56
11.11

1,899,000.2,536,000.150,000.116,000.3,024,000.-

22.47
30.01
1.77
1.37
35.78

จานวน
งบประมาณ

ทต.แม่ตาว

ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว

๖

แบบ ผด. ๐๑

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
6.6
6.7
6.8
6.9

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ
1
3
1
2

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
2.78
8.33
2.78
5.56

36
77

๑๐๐.00
๑๐๐.00

จานวน
งบประมาณ
60,000.95,000.320,500.251,606.8,452,106.19,339,162.-

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
0.71
1.12
3.79
2.98

หน่วยดาเนินงาน
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว
ทต.แม่ตาว

๑๐๐.00
๑๐๐.00

๗

แบบ ผด. ๐๑

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและ
การบริหารจัดกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

ประเภท
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

1

100

1
1

๑๐๐
๑๐๐

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดาเนินงาน

10,0๐๐.-

100

ทต.แม่ตาว

10,000.10,000.-

๑๐๐
๑๐๐

จานวน
งบประมาณ

๘

แบบ ผด. ๐2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายซอยเข้าบ้าน
นางคาพันธ์ ต๊ะอ่อน
หมู่ที่ 1

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 44
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
132 ตารางเมตร

57,300.- หมู่ที่ 1
ตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด

กองช่าง

๒

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายหน้าบ้าน
นางมาลัย ใจเฮือน
หมู่ที่ 1

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 44
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
176 ตารางเมตร

78,700.- หมู่ที่ 1
ตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐2

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

3

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
สายบ้านนายแก้ว ชนะพิมพ์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว
หมู่ที่ 2
90 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 315 ตารางเมตร
พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง

137,4๐๐.- หมู่ที่ 2
ตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด

กองช่าง

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
สายบ้านนางมาลี วงษ์สา
3.50 เมตร ยาว 37
หมู่ที่ 2
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
129.50 ตารางเมตร

57,4๐๐.- หมู่ที่ 2
ตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด

กองช่าง

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
สายซอยบ้านนายปันแก้ว
4 เมตร ยาว 110 เมตร
เกษมศักดิ์ศริ ิ หมู่ที่ 3
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440
ตารางเมตร

197,600.- หมู่ที่ 3
ตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด

กองช่าง

๑๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐2

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

6

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
สายบ้านนายสมบัติ
กว้าง 4 เมตร ยาว 68
อินทะวาฬ หมู่ที่ 4
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
272 ตารางเมตร พร้อม
รื้อผิวจราจรเดิม
6 ตารางเมตร

121,100.- หมู่ที่ 4
ตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด

กองช่าง

7

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
สายบ้านดอนไชยเหนือ
กว้าง 4 เมตร ยาว 73
หมู่ที่ 6
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
292 ตารางเมตร

130,0๐๐.- หมู่ที่ 6
ตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด

กองช่าง

779,5๐๐.-

๑๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
๒.๑ แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑

โครงการจ้างเหมารถรับ- จัดหารถเพื่อรับ-ส่งเด็ก
ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กตาบลแม่ตาว
ตาบลแม่ตาว จานวน 2 คัน

207,9๐๐.-

ตาบลแม่ตาว

กองการศึกษา

๒

โครงการประชุมผู้ปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กตาบลแม่ตาว
ตาบลแม่ตาว

10,๐๐๐.-

ศพด.ต.แม่ตาว

กองการศึกษา

๓

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติให้แก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
แม่ตาว

5๐,๐๐๐.-

ศพด.ต.แม่ตาว

กองการศึกษา

๔

โครงการวันไหว้ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
แม่ตาว

จัดกิจกรรมไหว้ครูของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลแม่ตาว

5,๐๐๐.-

ศพด.ต.แม่ตาว

กองการศึกษา

๕

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนตาบล
แม่ตาว

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เด็ก เยาวชนในพื้นที่
เทศบาลตาบลแม่ตาว

วัดแม่ตาว

กองการศึกษา

100,00๐.-

แบบ ผด. ๐2

๑๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
๒.๑ แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐2

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

6

โครงการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของ
นักเรียน ในเขต ทต.แม่ตาว

จัดประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของเด็กในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบลแม่ตาว

30,000.-

โรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ตาวกลาง
มิตรภาพที่ 26

กอง
การศึกษา

7

โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่ตาว เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระ
ราชสมภพ

10,000.-

ศพด.ต.แม่ตาว

กอง
การศึกษา

8

โครงการจัดนิทรรศการและ จัดนิทรรศการและ
การประกวดแข่งขันต่าง ๆ กิจกรรม เนื่องในวันสาคัญ
ต่าง ๆ ของชาติ ศาสนา
และตามมติคณะรัฐมนตรี

20,000.-

ศพด.ต.แม่ตาว

กอง
การศึกษา

9

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
บริหารสถานศึกษา
ค่าวัสดุจดั การเรียนการ
สอนและค่าส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา

606,000.-

ศพด.ต.แม่ตาว

กอง
การศึกษา

960,900.-

๑๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. ๐2

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ 1 – 6
ตาบลแม่ตาว

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

40,๐๐๐.- - จัดอบรม ณ
สนง. ทต.
แม่ตาว
- จัดกิจกรรม
รณรงค์
สถานที่ ณ
ม.1 - ม.6

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10,000.- จัดอบรม
ณ สนง.ทต.
แม่ตาว

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๑

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1. จัดกิจกรรมรณรงค์กาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
2. พ่นสารเคมีกาจัดตัวแก่
ยุงลาย วัด สานักสงฆ์
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการ

๒

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1. จัดกิจกรรมอบรมอาสา
ปศุสัตว์
2. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

3

โครงการป้องกันและ
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ควบคุมโรคติดต่อชายแดน แก่ประชาชน

250,000.-

๑๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

จัดอบรมให้ความรู้พัฒนา
สตรีและครอบครัวส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
ครอบครัว 70% ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

30,000.- โรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ตาว
กลางมิตรภาพ
ที่ 26

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2

โครงการวันดอกแก้วกัลยา
(วันคนพิการ)

จัดกิจกรรมต่าง ๆ และให้
ความรู้แก่คนพิการสร้าง
ความเข้มแข็งและสามัคคี
ให้แก่คนพิการ 80% ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

20,000.-

กอง
สวัสดิการ
สังคม

คนพิการใน
ตาบลแม่ตาว
ทั้ง 6 หมู่บ้าน

แบบ ผด. ๐2

50,000.-

๑๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
๒.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนตาบลแม่ตาว

จัดอบรมให้ความรู้พัฒนา
ส่งเสริมอาชีพเพื่อส่งเสริม
อาชีพ สร้างรายได้

2

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ จัดอบรมให้ความรู้แก่
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผูส้ ูงอายุ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุ 70%
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
60,000.-

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐2

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ประชาชน
ตาบลแม่ตาว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

30,000.- ผู้สูงอายุตาบล
แม่ตาว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

90,000.-

๑๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
๒.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐2

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1

โครงการแข่งขันกีฬา
สมานฉันท์ตาบลแม่ตาว

จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่
ชุมชนในพื้นที่เทศบาล
ตาบลแม่ตาวทั้ง 8 ชุมชน

260,000.-

ทต.แม่ตาว

กอง
การศึกษา

2

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก “สายใยรัก
เกมส์”

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.
ภายในพื้นที่อาเภอแม่สอด

40,000.-

สนามกีฬา
โรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ตาว
กลางมิตรภาพ
ที่ 26

กอง
การศึกษา

3

โครงการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุ 70%
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

60,000.-

ประชาชน
ตาบลแม่ตาว

กอง
การศึกษา

4

โครงการจัดส่งเยาวชนตาบล จัดส่งเด็ก เยาวชน และ
แม่ตาวเข้าร่วมการแข่งขัน ประชาชนตาบลแม่ตาว
กีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน
“สงกรานต์คัพ”

30,000.- ผู้สูงอายุตาบล
แม่ตาว

กอง
การศึกษา

390,000.-

๑๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
๒.6 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐2

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุและ
ผู้สูงอายุ
พัฒนาชีวิตที่ดีให้แก่
ผู้สูงอายุ

9,300,000.- หมู่ที่ 1 – 6
ตาบลแม่ตาว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุและ
ผู้พิการ
พัฒนาชีวิตที่ดีให้แก่ผู้
พิการ

3,000,000.- หมู่ที่ 1 – 6
ตาบลแม่ตาว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุและ
ผู้ป่วยเอดส์
พัฒนาชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์

102,000.- หมู่ที่ 1 – 6
ตาบลแม่ตาว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

12,402,000.-

๑๘

แบบ ผด. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีและด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑

โครงการรณรงค์ป้องกันและ จัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริม
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วง
ให้ ผู้ ขั บ ขี่ขั บ รถด้ว ยความ
เทศกาลต่าง ๆ
ระมัดระวัง ในช่วงเทศกาล
วันปีใหม่และวันสงกรานต์

๔๐,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว
หมู่ที่ 2

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน

เพื่ อ เป็น การเตรี ยมความ
พร้อมในการเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ

200,0๐๐.-

ทต.แม่ตาว
หมู่ที่ ๑ – ๖

สานัก
ปลัดเทศบาล

3

โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

เพื่ อ เป็น การเตรี ยมความ
พร้อมในการเกิดอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ

50,000.-

ทต. แม่ตาว
หมู่ที่ ๑ – ๖

สานัก
ปลัดเทศบาล

4

โครงการฝึกอบรมซ้อม
อพยพหนีไฟในสถานที่
ราชการ

เพื่อเป็นการฝึกอบรมซ้อม
แ ผ น อ พ ย พ ห นี ไ ฟ ใ น
สถานที่ราชการ

20,000.-

ทต. แม่ตาว
หมู่ที่ ๑ – ๖

สานัก
ปลัดเทศบาล

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

310,000.-

๑๙

แบบ ผด. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีและด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาบล
แม่ตาว

จัดกิจกรรมออกตรวจตรา
ฝึก อบรม ให้ค วามรู้ และ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ป้ อ ง กั น
ยาเสพติดภายในชุมชน

20๐,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว
หมู่ที่ ๑ – ๖

สานัก
ปลัดเทศบาล

2

โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
70 % ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

10,000.-

ทต.แม่ตาว

กองสวัสดิการ
สังคม

3

อุ ด หนุ น เงิ น ตามโครงการ เพื่ อ สนั บ สนุ น เงิ น ในการ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ สู้ เ พื่ อ ด าเนิ น โครงการ จ านวน
เอาชนะยาเสพติ ด อ าเภอ 1 โครงการ
แม่สอด

60,000.- อาเภอแม่สอด

พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

270,000.-

๒๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
2. รณรงค์คัดแยกขยะ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

5๐,๐๐๐.- - จัดอบรม ณ
ทต.แม่ตาว
- จัดกิจกรรม
รณรงค์ ณ
หมู่ที่ 1 - 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
สาธารณสุข ฯ

50,000.-

๒๑
๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
การรักษาพื้นที่ป่าเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3๐,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

30,000.-

๒๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑

โครงการประเพณี
ลอยกระทง

จั ด งานประเพณี ล อย
กระทงตาบลแม่ตาว

12๐,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว

กองการศึกษา

2

โครงการสืบสานประเพณี
ขึ้นธาตุตาบลแม่ตาว

จัดงานประเพณีขึ้นธาตุ
เดือน 5

15,๐๐๐.-

วัดศรีเกิด
วัดแม่ตาว
และสานักสงฆ์
สวนป่าพุทธ
ธรรม

กองการศึกษา

3

โครงการตามรอย
วรรณกรรมตาบลแม่ตาว

จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการเล่นดนตรี
ไทยพื้นบ้านและการขับ
ร้องให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนตาบล
แม่ตาว

40,000.-

ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
ตาบลแม่ตาว

กองการศึกษา

4

โครงการสืบสานประเพณี
ปี๋ใหม่เมืองตาบลแม่ตาว

จัดกิจกรรมทาบุญตัก
บาตร รดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์หรือปี๋
ใหม่เมืองของคนไทย
ล้านนา

120,000.-

เทศบาลตาบล
แม่ตาว

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

5

โครงการสืบสานประเพณี
จั ด งานประเพณี ส รงน้ า
สรงน้าพระธาตุตาบลแม่ตาว พระธาตุตาบลแม่ตาว

1๐,๐๐๐.-

สานักสงฆ์
พุทธนิมิต

กองการศึกษา

6

โครงการปฏิบัติธรรม
วันวิสาขบูชา

จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า บุ ญ ตั ก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และปฏิบัติธรรม เนื่องใน
วันวิสาขบูชา

10,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว

กองการศึกษา

7

โครงการหล่อเทียน – แห่
เทียนจานาพรรษาตาบล
แม่ตาว

จัดกิจกรรมหล่อเทียนและ
น าไปถวายให้ แ ก่ วั ด และ
ส านั ก สงฆ์ ใ นพื้ น ที่ ต าบล
แม่ ต าว ทั้ง 8 แห่ง เนื่ อ ง
ในวันเข้าพรรษา

10,000.-

วัดดอนแก้ว
วัดและสานัก
สงฆ์ในพื้นที่
ตาบลแม่ตาว
ทุกแห่ง

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

325,000.-

๒๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

โครงการจัดทาเวที
ประชาคม เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จัดทาประชาคมเพื่อรับฟัง
ปัญหาของประชาชน
ตาบลแม่ตาว

2๐,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว
หมู่ที่ 1 – 6

สานักปลัด
เทศบาล

2

โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สถาบันของชาติ

20,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

3

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิก
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สภาและผู้บริหารท้องถิ่น

200,000.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

4

โครงการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มตี ่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารวจพึงพอใจของผู้รับ
บริหารในเขตเทศบาล
ตาบลแม่ตาว

20,000.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

5

โครงการวันท้องถิ่นไทย

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ท้องถิ่นไทยให้ประชาชน
ให้ทราบถึงความเป็นมา
ของท้องถิ่นไทย

20,000.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6

โครงการสนับสนุน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

จัดหาหนังสือพิมพ์ให้
ประชาชนได้ทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

54,๐๐๐.-

หมู่ที่ 1 – 6

สานักปลัด
เทศบาล

7

โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์
ของเทศบาลตาบลแม่ตาว

ดาเนินการเกี่ยวกับ
เว็ปไซต์ของเทศบาล ฯ

15,000.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

8

โครงการเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพและสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ

จัดกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของ
ข้าราชการและพนักงาน

50,000.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

9

ค่าจ้างเหมาบริการ

ดาเนินการจัดจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการเพื่อ
ช่วยงานสานักงาน

960,000.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล
กองคลัง

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

ดาเนินการจ้างเหมา
บริการงานอื่น ๆ

160,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล
กองคลัง

11

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

ดาเนินการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงาน

150,000.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล
กองคลัง

12

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

ดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

50,000.-

ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

13

โครงการอบรมเพิ่มพูนให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปา้ ย ภาษี
บารุงท้องที่

จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูน
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่

50,000.-

ทต.แม่ตาว

กองคลัง

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

14

อุดหนุนเงินตามโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อปท.

เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารของ อปท. ให้ มี
ประสิทธิภาพ

30,๐๐๐.- อบต.พะวอ

สานักปลัด
เทศบาล

15

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดาเนินการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสานักงาน

100,000.- ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,899,000.-

๒๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

ค่าจ้างเหมาบริการ

ดาเนินการจัดจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการเพื่อ
ช่วยงานสานักงาน

2

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

3

4

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

384,๐๐๐.- ทต.แม่ตาว

กองการศึกษา

ดาเนินการจ้างเหมา
บริการงานอื่น ๆ

40,000.- ทต.แม่ตาว

กองการศึกษา

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

ดาเนินการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงาน

30,000.- ทต.แม่ตาว

กองการศึกษา

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

ดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

20,000.- ทต.แม่ตาว

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

5

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดาเนินการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสานักงาน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

6

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ระดับก่นประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา

จัดอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียน 3 โรงเรียน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,๐๐๐.- ทต.แม่ตาว

กองการศึกษา

2,012,000.- 3 โรงเรียน
ในตาบล
แม่ตาว

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,536,000.-

๓๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

ดาเนินการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงาน

2

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

ดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,๐๐๐.- ทต.แม่ตาว

กอง
สาธารณสุข ฯ

100,000.- ทต.แม่ตาว

กอง
สาธารณสุข ฯ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

150,000.-

๓๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

ค่าจ้างเหมาบริการ

ดาเนินการจัดจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการเพื่อ
ช่วยงานสานักงาน

96,๐๐๐.- ทต.แม่ตาว

กองสวัสดิการ
สังคม

2

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

ดาเนินการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงาน

20,000.- ทต.แม่ตาว

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

116,000.-

๓๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

2,424,๐๐๐.-

ทต.แม่ตาว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

ค่าจ้างเหมาบริการ

ดาเนินการจัดจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการเพื่อ
ช่วยงานสานักงาน

2

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

ดาเนินการจ้างเหมา
บริการงานอื่น ๆ

100,000.- ทต.แม่ตาว

กองช่าง

3

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

ดาเนินการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
สานักงาน

200,000.- ทต.แม่ตาว

กองช่าง

4

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดาเนินการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสานักงาน
และบ่อขยะเทศบาล ฯ

300,000.- ทต.แม่ตาว

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
กอง
สาธารณสุข ฯ

3,024,000.-

๓๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนโครงการรวมพลัง
สร้างความยั่งยืนในการ
เอาชนะยาเสพติดแบบ
บูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ 2561

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
โครงการรวมพลังสร้าง
ความยั่นยืนในการเอาชนะ
ยาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)
60,๐๐๐.-

สถานที่
ดาเนินการ
ปกครอง
อาเภอ
แม่สอด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด
เทศบาล

60,000.-

๓๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
สาคัญของชาติ ปี พ.ศ.
2561

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
โครงการจัดงานวันสาคัญ
ของชาติ

50,๐๐๐.-

ปกครอง
อาเภอ
แม่สอด

สานักปลัด
เทศบาล

2

อุดหนุนโครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ
ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อย
โอกาส และผู้ประสบ
สาธารณภัย ปีงบประมาณ
2561

จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ชาวบ้านในอาเภอแม่สอด

20,000.-

กาชาด
จังหวัดตาก

สานักปลัด
เทศบาล

3

อุดหนุนโครงการจัด
ประเพณีเจ้าพ่อพะวอ และ
งานกาชาดอาเภอแม่สอด
ประจาปี 2560

จัดกิจกรรมประเพณีเจ้า
พ่อพะวอและงานกาชาด
อาเภอแม่สอด

25,000.-

กิ่งกาชาด
อาเภอ
แม่สอด

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95,000.-

๓๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสานักงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

320,5๐๐.- ทต.แม่ตาว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

320,500.-

๓๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.9 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

เงินสารองจ่าย

ดาเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนเมือเกิดภัยพิบัติ
ต่าง ๆ

101,606.- ทต.แม่ตาว

สานักปลัด
เทศบาล

2

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ

เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

150,000.- หมู่ที่ 1 - 6

กอง
สาธารณสุข ฯ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด. ๐2

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

251,606.-

๓๗

แบบ ผด. ๐2/1

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
............................................
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้อนุบาล จัดซื้อโต๊ะอนุบาลขนาด
60 x 150 x 54 ซม.
พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จานวน
2 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
10,000.-

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศพด.

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ. ๒๕61

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.แม่ตาว

10,000.-

๓๘

