
                                                         
ประกาศ เทศบาลตําบลแมจัน 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
******************************************* 

              
           ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป              

           ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) เทศบาลตําบลแมจัน จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลแมจัน ดังนี ้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลแมจัน  
    "แมจันนาอยู เชิดชูคุณธรรม นําเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเขมแข็ง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลแมจัน  
    1. จัดใหมี บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา สิ่งสาธารณประโยชน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
    2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    3. การปองกันและระงับโรคติดตอ  
    4. กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเนาเสีย และมลภาวะตางๆ  
    5. สงเสริม สนับสนุน บํารงุศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและการทองเท่ียว  
    6. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมผูดอยโอกาสและผูมีปญหาทางสังคม  
    7. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและผูสูงอายุ  
    8. จัดใหมีและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการศึกษาทุกรูปแบบ  
    9. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม กีฬา นันทนาการแกเยาวชนและประชาชน  
    10. สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุมและการประกอบอาชีพของประชาชน 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลแมจันไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 
7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
        1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน 
        2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา 
        3. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน 
        4. แนวทางการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู 
        5. แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 



    ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
        1. แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ 
        2. แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย 
        3. แนวทางการพัฒนาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1. แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังก้ันดินพัง ใหอยู
ในสภาพดีและไดมาตรฐาน 
        2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
        3. แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ 
        4. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม 
        5. แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม 
        2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพ่ิมสูงข้ึน 
        3. แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
        4. แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกข้ันตอน 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
        1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมฟนฟูศิลป วัฒนธรรม ภูมิปญญา และเอกลักษณของทองถ่ิน 
        2. แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
        1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการดานสาธารณสุขมูล
ฐาน การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส 
        2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
        3. แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน 
        4. แนวทางการพัฒนาสงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด 
        5. แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูประสบภัย
ธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการใหบริการ 
        1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล 
        2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ จรยิธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ
บุคลากร 
        3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหนวยงาน โดยสนองตอความตองการและแกไขปญหา
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 



        4. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ 
        5. แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอ่ืน 
        6. แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ 
        7. แนวทางการพัฒนาดานการทองเท่ียวของทองถ่ิน 
        8. แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 

ง. การวางแผน 
               เทศบาลตําบลแมจัน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี            
ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
              เทศบาลตําบลแมจัน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 
 

ยุทธศาสตร 
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

20 11,352,162.00 22 18,428,110.00 18 22,582,410.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

6 1,380,000.00 8 620,000.00 8 920,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรางพื้นฐาน 

13 34,941,000.00 23 8,100,000.00 20 7,850,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิ
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

9 557,100.00 7 497,100.00 7 497,100.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

5 406,000.00 6 501,000.00 4 401,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ
บริการดานสาธารณสุข คุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการสังคม 

18 6,291,400.00 16 701,000.00 16 701,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหาร การพัฒนาบุคลากรและ
การใหบริการ 

22 4,014,560.00 16 2,160,000.00 16 2,160,000.00 

รวม 93 58,942,222.00 98 31,007,210.00 89 35,111,510.00 
  

 



จ. การจัดทํางบประมาณ               
               ผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558 โดย
มีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 73 โครงการ งบประมาณ 16,452,380 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 17 9,406,620.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 5 460,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 6 2,119,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 440,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 5 345,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
สังคม 

14 858,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการ
ใหบริการ 

18 2,823,160.00 

รวม 73 16,452,380.00 

 
 
  รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลแมจัน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมจัน 

 350,100.00 เพ่ือพัฒนาความรู
ความคิด จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมจัน 

190 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลแมจัน 

 994,000.00 1. เพ่ือจายเปน
คาอาหารกลางวัน
และคาใชจายในการ
สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

197 



3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

 361,130.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กอนุบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

190 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของ
โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหแมจัน 

 472,570.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น  
ป.1-6 ร.ร.ศึกษา
สงเคราะหแมจัน 

229 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหาร
กลางวันของ
โรงเรียนบาน 
แมจัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน) 

 4,448,000.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาชั้น 
ปท่ี 6 ร.ร.บานแมจัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน) 

1,112 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของ
โรงเรียนบาน 
แมจัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน) 

 2,130,820.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษา 
ปท่ี 6  
รร.บานแมจันฯ 

1,112 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการ
สนับสนุน
หองสมุด
ประชาชนของ
ชุมชน 

 50,000.00 สนับสนุนแหลง
ความรูและสงเสริม
ใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารท่ีทันสมัย 

6 

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการฝกอบรม
ภาษาตาง 
ประเทศ 

 30,000.00 เพ่ือพัฒนาการดาน
ภาษาใหกับ
ประชาชนและ
ผูสนใจ 

40 



9. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการอบรม
คอมพิวเตอร 

 30,000.00 เพ่ือใหประชาชน
ผูสนใจมีความรูใน
ระบบคอมพิวเตอร 

40 

10. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

 40,000.00 เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนไดรับ
ความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน
ความพรอมใหกับ
ประชาชน 

80 

11. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการให
ความรูแกผูชําระ
ภาษี 

 15,000.00 เพ่ือใหประชาชนผู
ชําระภาษีมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
ภาษีแตละประเภท 

350 

12. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

 30,000.00 เพ่ือสงเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับประชาชน 
พนักงาน 
ลูกจางประจํา ปละ
พนักงานจาง 
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

4 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เยาวชนแหงชาติ 

 10,000.00 สงเสริมใหเยาวชนมี
ความคิด สรางสรรค 
กลาแสดง 

60 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

 100,000.00 สงเสริมใหเด็กมี
ความคิด สรางสรรค  
กลาแสดงออก 

300 



15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

จัดการแขงกีฬา
และสงนักกีฬา
เขารวมแขงขัน 

 320,000.00 สงเสริมการกีฬาให
เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง เกิด
ความสามัคคีในหมู
คณะ 

5 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

 20,000.00 เพ่ือปลูกฝงและ
สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนใหเปน
พลเมืองท่ีดีของสังคม 

60 

17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

อุดหนุนสํานักงาน
คณะกรรมการ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย-
โครงการสงเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงราย 
ประจาํป
งบประมาณ 
2559 

 5,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา
กีฬาจังหวัดเชียงราย 

1 

18. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการขุดลอก
ทอระบายน้ําใน
เขตเทศบาล
ตําบลแมจัน 

 200,000.00 เพ่ือกําจัดสิ่งปฏิกูล
และแกไขปญหาน้ํา
เนาเสีย น้ําทวม 

1 

19. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการจัดการ
ขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 

 150,000.00 เพ่ือฝงกลบขยะอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล 

3 

20. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการตลาดสี
เขียว 

 30,000.00 เพ่ือยกมาตรฐาน
ตลาดในเขตเทศบาล 
จํานวน 1 แหง เปน
ตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม 

1 



21. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการลดและ
คัดแยกขยะ 

 50,000.00 เพ่ือใหประชาชนลด
การผลิตและคัดแยก
ขยะภายในครัวเรือน 

90 

22. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 30,000.00 เพ่ือดําเนินการให
ความรูเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เฝาระวัง
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

50 

23. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการเทลาน
คอนกรีตบริเวณ
ดงหอ ซอย 1 
และศาลเจาพอ 
หมูท่ี 8 

 368,700.00 เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน 

พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,085 
ตารางเมตร 

24. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการพัฒนา
พ้ืนท่ี นสล. 
หมูท่ี 3  
(ตลาดนวลจันทร) 

 341,000.00 เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกในการ
เดินทาง และเพ่ือให
ราษฎรในพ้ืนท่ีและ
บริเวณใกลเคียงมีท่ี
พักรอรถโดยสาร 

พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 730 

ตารางเมตร 

25. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา 
ซอยเสื้อบาน (ฝง
ซาย) หมูท่ี8 

 523,300.00 เพ่ือลดปญหาน้ํา
ทวม/น้ําเสีย 
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กวาง 0.4 
เมตร ยาว 

184 เมตร ลึก 
0.40 เมตร 

26. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณ
สํานักงาน
เทศบาลตําบล 
แมจัน และพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล
ตําบลแมจัน 
 

 600,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมจัน 
และพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตําบลแมจัน 

1 



27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดลอก 
ลําน้ําจัน 

 205,000.00 เพ่ือแกไขปญหาเรื่อง
น้ําอุปโภคบริโภค
และปญหาน้ําทวม 

1 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งตาขายกัน
นกอาคาร
หอประชุมแมจัน 
เฉลิมฉลอง
สมโภช 750 ป 
เมืองเชียงราย 

 81,000.00 เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานกเขามา
รบกวน สรางความ
สกปรก เสียหาย 
ปองกันการแพรเชื้อ
โรคตาง ๆ 

59 ชุด รวม
พ้ืนท่ีไมนอย

กวา 84 ตาราง
เมตร 

29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพแก
ประชาชนและ
กลุมตางๆ 

 80,000.00 เพ่ือใหประชาชนมี
อาชีพเสริมเพ่ิม
รายไดแกครัวเรือน 

5 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบล 
แมจัน ตาม
โครงการพัฒนา 
อบรม อนุรักษ
วัฒนธรรมลานนา
การฟอนเล็บ 
กลุมสตรีตําบล 
แมจัน 

 15,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลแมจัน 

1 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการมหกรรม
อาหารและ
ผลิตภัณฑทองถ่ิน 

 120,000.00 สงเสริมใหประชาชน
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

1 

32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการ
ครอบครัวสัมพันธ 

 10,000.00 เพ่ือใหครอบครัวมี
เวทีในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู
สรางความสัมพันธท่ี
ดีและไดรวมกันสราง
ครอบครัวใหเขมแข็ง 

20 



33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
กลุมพัฒนาสตรี
อําเภอแมจัน 
ตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันแมแหงชาติ
และโครงการจัด
งานวันสตรีสากล 

 20,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให
คณะกรรมการกลุม
พัฒนาสตรีอําเภอ 
แมจัน 

2 

34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการบวรรวม
ใจเพ่ือทองถ่ิน
ไทยพัฒนา 
(แผนดินธรรม
แผนดินทอง) 

 30,000.00 เพ่ือใหบาน วัด 
โรงเรียนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน 
และเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับประชน 

6 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการ
ประชุมสัมมนา
ผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

 145,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ใหแกผูนําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
และประชาชน เปน
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูและรับฟง
ปญหาความตองการ
ของประชาชนและ
ชุมชน 

12 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการฝกอบรม
สํารวจและ
จัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐาน (เขต
เมือง) 

 20,000.00 เพ่ือฝกอบรมให
ความรูและสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
นําไปใชในการแกไข
ปญหาและพัฒนา
ชุมชน 

18 

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ศาสนาและ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแม
จัน-การจัดงานวัน
สําคัญและ
ประเพณีตางๆ 

 20,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหกับ
สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

1 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมสงเสริม
ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 240,000.00 เพ่ืออนุรักษและสงเสริม
ประเพณศีิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถ่ินให
คงอยูสืบไป 

5 



39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ศาสนาและ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนวัดพระ
ธาตุดอยตุงตาม
โครงการสงเสริม
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง ป 
2559 

 5,000.00 เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใหแกวัด
พระธาตุ 
ดอยตุง 

1 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ศาสนาและ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมในวัน
สําคัญของชาติ
และงานรัฐพิธี 

 50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

4 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ศาสนาและ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม
จันตามโครงการ
การจัดงานรัฐพธิี
และวันสําคัญของ
ชาติและงาน
ประเพณีทองถ่ิน 

 30,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแกท่ี
ทําการปกครอง
อําเภอแมจันตาม
โครงการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญฯ 

1 

42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูติดเชื้อเอดส 

 72,000.00 เพ่ือใหการสงเคราะห
เงินดํารงชีพแกผูติด
เชื้อเอดส 

11 

43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 

 45,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให อสม. 
ดําเนินกิจกรรม
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

6 

44. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
 
 

โครงการบริหาร
จัดการ 
ฌาปนสถาน
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

 50,000.00 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการมาใช
บริการฌาปนสถาน
ของประชาชน 

1 



45. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการ
เสริมสรางความ
เขมแข็งกลุม  
อสม. 

 20,000.00 เพ่ือสรางความ
เขมแข็งและ
สนับสนุนกิจกรรม
กลุม อสม. เทศบาล
ตําบลแมจัน 

1 

46. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการปองกัน
และกําจัด
โรคติดตอจาก
แมลงและยุง 

 50,000.00 เพ่ือปองกันและ
กําจัดโรคติดตอจาก
แมลงและยุง 

6 

47. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการ
สนับสนุน ปองกัน
และกําจัด
โรคติดตอจาก
สัตว (พิษสุนัขบา, 
ไขหวัดนก, ฯลฯ) 

 10,000.00 เพ่ือปองกันและ
กําจัดโรคติดตอจาก
สัตว เชน โรคไขหวัด
นก โรคพิษสุนัขบา 

6 

48. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

 100,000.00 เพ่ือสรางหลักประกัน
ดานสุขภาพใหกับ
ประชาชนใหเขาถึง
บริการสงเสริม
สุขภาพและปองกัน
โรค 

6 

49. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

 30,000.00 เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ภายในเขตเทศบาล
ตําบล 
แมจัน 

2 

50. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดอําเภอ 
แมจัน  
(ศอ.ปส.อ.แมจัน) 

 45,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแก
ศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแมจัน  
(ศป.ปส.อ.แมจัน) 
 

1 



51. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนศูนย
อํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
เชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.ชร.) 

 10,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแก
ศูนยอํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.ชร.) 

1 

52. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการ
สงเคราะห 
ผูประสบ 
สาธารณภัย 

 100,000.00 เพ่ือบรรเทา 
ความเดือนรอนของ
ประชาชน 
ผูประสบ 
สาธารณภัย 

90 

53. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
แมจัน (ก่ิงกาชาด
อําเภอแมจัน) 
ตามโครงการ
สนับสนนุการรับ
บริจาคโลหิตและ
ชวยเหลือราษฎร
ท่ีประสบภัยใน
พ้ืนท่ีบริการของ
ก่ิงกาชาดอําเภอ
แมจัน 

 15,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแกท่ี
ทําการปกครอง
อําเภอแมจัน  
(ก่ิงกาชาด 
อําเภอแมจัน) 

1 

54. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการ
ผูสูงอายุ 

 20,000.00 เพ่ืออบรมใหความรู
เรื่องสวัสดิการ
ผูสูงอายุ และเพ่ือให
เกิดการและเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
กองทุนสวัสดิการ
ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

2 

55. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

ปรับปรุงศาลา
บําเพ็ญกุศล
ภายใน 
ฌาปนสถาน 

 291,600.00 เพ่ือปรับปรุงศาลา
บําเพ็ญกุศลภายใน 
ฌาปนสถาน  
หมูท่ี 5 ใหมีเครื่อง
เสียง พัดลม และ
ประตูปดมิดชิด 

1 หลัง 



56. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

 50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
แนะนําการใหบริการ
ของเทศบาลและ
รับทราบปญหาของ
ประชาชน 

6 

57. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เทศบาล 

 20,000.00 เพ่ือสงเสริม/
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมและการ
ใหบริการของ
เทศบาลแก
ประชาชน 

1 

58. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ทองถ่ินไทย 

 10,000.00 เพ่ือสงเสริม/
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมและการ
ใหบริการของ
เทศบาลแก
ประชาชน 

1 

59. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 
 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล/แผน
ชุมชน 

 11,500.00 เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและเปน
องคกรอํานวยการใน
การบูรณาการ การ
สงเสริมสนับสนุน 
การจัดทําแผนชุมชน 

2 

60. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 
 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

 20,000.00 เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนชําระภาษี
ใหแกเทศบาล 

100 



61. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการ
ฝกอบรม/สัมมนา
และเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรเทศบาล
ตําบลแมจัน 

 400,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณ
ใหมๆ แกพนักงาน 
ลูกจาง ผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผูนํา
ชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชน 

100 

62. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

อุดหนุนองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
อําเภอแมจัน 
ตามโครงการ
สรางเสริม
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร
สถานท่ีกลาง
สําหรับเปนศูนย
รวมขาวการ
จัดซ้ือจัดจางของ
หนวยการบริหาร
ราชการสวน
ทองถ่ินอําเภอ 
แมจัน 

 45,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตอําเภอ
แมจัน 

1 

63. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
การบริการ
สาธารณะ 

 30,000.00 เพ่ือปรับปรุงระบบ
การบริการสาธารณะ
ของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

80 

64. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 
 
 

โครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ีภาษี 

 47,100.00 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

12 



65. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการฝกซอม
แผนการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 5,000.00 เพ่ือฝกซอมการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
แผนชวยเหลือ
ผูประสบภยับน 
ทองถนน 

4 

66. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการฝกอบรม
ใหความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยใหกับนักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

 20,000.00 เพ่ือฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก
นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนในเขต
เทศบาล 

4 

67. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) 

 100,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และเตรียมความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

50 

68. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการปองกัน 
แกไขปญหา
อุทกภัย น้ําปา
ไหลหลากและ
แผนดินถลม 

 100,000.00 เพ่ือปองกัน แกไข
ปญหาอุทกภัย น้ําปา
ไหลหลาก และ
แผนดินถลม 

4 

69. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 
 
 

โครงการรณรงค
ลดอุบัติเหตุชวง  
7 วันอันตราย 

 30,000.00 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
นักทองเท่ียวชวง
เทศกาลปใหม/
สงกรานต 

2 



70. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการแมจัน
ถนนคนเดิน ถนน
คนดอย 

 500,000.00 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
สงเสริมการลงทุน 
และการทองเท่ียว 

52 

71. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู 

 20,000.00 เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีควรรู 

80 

72. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

โครงการอบรม
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 20,000.00 เพ่ือจัดอบรมสงเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม
ใหกับคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจางเทศบาล 
และ ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

100 

73. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ 

จัดซ้ือครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุชุด
แมขายระบบ
กระจายเสียงชนิด
ไรสาย ระบบ 
UHF - FM 

 1,394,560.00 เพ่ือประชาสัมพันธ
ขาวสารใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูล
ขาวสาร การบริการ
ตลอดจนกิจกรรม
ตาง ๆ ของเทศบาล
ตําบลแมจันและสวน
ราชการอยางท่ัวถึง 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใชจายงบประมาณ      
                  เทศบาลตําบลแมจัน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยได
มีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ จํานวนเงิน 12,067,212.36 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 
จํานวน 53 โครงการ จํานวนเงิน 12,067,212.36 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

13 8,056,007.26 13 8,056,007.26 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 100,830.00 3 100,830.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

4 995,400.00 4 995,400.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

4 109,845.00 4 109,845.00 

ยทุธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

3 175,443.00 3 175,443.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดาน
สาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 

11 577,830.49 11 577,830.49 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  
การบริหาร การพัฒนาบคุลากรและการใหบริการ 

15 2,051,856.61 15 2,051,856.61 

รวม 53 12,067,212.36 53 12,067,212.36 

 
 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแมจัน ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

โครงการ
จัด
การศึกษา
ปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบล 
แมจัน 

 350,100.00 61,900.00 ฎีกาเลขที่ 
327/2559 

04/01/2559 3 



  71,040.00 
ฎีกาเลขที่ 
755/2559 

28/03/2559 3 

  42,360.00 
ฎีกาเลขที่ 
878/2559 

26/04/2559 3 

  72,420.00 
ฎีกาเลขที่ 
1174/2559 

25/05/2559 3 

  27,290.00 
ฎีกาเลขที่ 
1647/2559 

05/09/2559 3 

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

โครงการ
สนับสนนุ
คาใชจาย
การบริหาร
การศึกษา
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบล 
แมจัน 

 994,000.00 166,600.00 ฎีกาเลขที่ 
211/2559 

14/12/2558 3 

  4,300.00 
ฎีกาเลขที่ 
597/2559 

10/02/2559 3 

  189,240.00 
ฎีกาเลขที่ 
613/2559 

07/03/2559 3 

  3,200.00 
ฎีกาเลขที่ 
614/2559 

07/03/2559 3 

  4,621.00 
ฎีกาเลขที่ 
1093/2559 

01/06/2559 3 

  194,700.00 
ฎีกาเลขที่ 
1094/2559 

01/06/2559 3 

  177,127.00 
ฎีกาเลขที่ 
1377/2559 

25/07/2559 3 

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

คาอาหาร
เสริม (นม) 
ของศูนย
พัฒนา 
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบล 
แมจัน 

 361,130.00 23,135.28 ฎีกาเลขที่ 
241/2559 

01/11/2558 30 



  21,845.60 
ฎีกาเลขที่ 
376/2559 

01/12/2558 31 

  20,753.32 
ฎีกาเลขที่ 
514/2559 

01/01/2559 31 

  22,937.88 
ฎีกาเลขที่ 
634/2559 

01/02/2559 29 

  20,753.32 
ฎีกาเลขที่ 
759/2559 

01/03/2559 30 

  51,924.80 
ฎีกาเลขที่ 
760/2559 

01/04/2559 40 

  55,272.00 
ฎีกาเลขที่ 
1376/2559 

16/05/2559 75 

  25,333.00 
ฎีกาเลขที่ 
1547/2559 

01/08/2559 31 

  34,212.50 
ฎีกาเลขที่ 
1770/2559 

01/09/2559 30 

  25,333.00 
ฎีกาเลขที่ 
1773/2559 

01/09/2559 30 

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

คาอาหาร
เสริม (นม) 
ของ
โรงเรียน
ศึกษา
สงเคราะห
แมจัน 

 472,570.00 31,505.04 ฎีกาเลขที่ 
240/2559 

01/11/2558 30 

  28,688.80 
ฎีกาเลขที่ 
375/2559 

01/12/2558 31 

  28,688.80 
ฎีกาเลขที่ 
513/2559 

01/01/2559 31 

  28,688.80 
ฎีกาเลขที่ 
633/2559 

01/02/2559 29 

  10,041.08 
ฎีกาเลขที่ 
699/2559 

01/03/2559 15 

  68,190.40 
ฎีกาเลขที่ 
700/2559 

16/03/2559 62 



  74,103.96 
ฎีกาเลขที่ 
1375/2559 

16/05/2559 45 

  31,123.40 
ฎีกาเลขที่ 
1546/2559 

01/07/2559 62 

  31,123.40 
ฎีกาเลขที ่
1772/2559 

01/09/2559 30 

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

คาอาหาร
กลางวัน
ของ
โรงเรียน
บานแมจนั 
(เชียงแสน
ประชานุ
สาสน) 

 4,448,000.00 1,111,000.00 ฎีกาเลขที่ 
185/2559 

16/11/2558 3 

  1,111,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
486/2559 

27/01/2559 3 

  1,083,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1092/2559 

27/06/2559 3 

  1,083,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1354/2559 

31/08/2559 3 

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

คาอาหาร
เสริม (นม) 
ของ
โรงเรียน
บานแมจนั 
(เชียงแสน
ประชานุ
สาสน) 

 2,130,820.00 152,965.26 ฎีกาเลขที่ 
239/2559 

01/11/2558 30 

  139,022.24 
ฎีกาเลขที่ 
374/2559 

01/12/2558 31 

  146,207.60 
ฎีกาเลขที่ 
512/2559 

01/01/2559 31 

  260,640.60 
ฎีกาเลขที่ 
631/2559 

01/02/2559 29 

  146,207.60 
ฎีกาเลขที่ 
632/2559 
 

01/03/2559 15 



  29,241.52 
ฎีกาเลขที่ 
698/2559 

16/03/2559 42 

  363,433.14 
ฎีกาเลขที่ 
1374/2559 

16/05/2559 45 

  156,775.08 
ฎีกาเลขที่ 
1545/2559 

01/07/2559 62 

  203,257.44 
ฎีกาเลขที่ 
1769/259 

01/09/2559 30 

  149,648.40 
ฎีกาเลขที 
1771/2559 

01/09/2559 30 

7. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

โครงการ
สนับสนนุ
หองสมุด
ประชาชน
ของชุมชน 

 50,000.00 3,720.00 ฎีกาเลขที่ 
86/2559 

01/10/2558 31 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
214/2559 

01/11/2558 30 

  3,720.00 
ฎีกาเลขที่ 
348/2559 

01/12/2558 31 

  3,720.00 
ฎีกาเลขที่ 
495/2559 

01/01/2559 31 

  3,480.00 
ฎีกาเลขที่ 
642/2559 

01/02/2559 29 

  3,720.00 
ฎีกาเลขที่ 
776/2559 

01/03/2559 31 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
911/2559 

01/04/2559 30 

  3,720.00 
ฎีกาเลขที่ 
1045/2559 

01/05/2559 31 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1214/2559 

01/06/2559 30 

  3,720.00 
ฎีกาเลขที่ 
1369/259 

01/07/2559 31 



  3,720.00 
ฎีกาเลขที่
1540/2559 

01/08/2559 31 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1758/2559 

01/09/2559 30 

8. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

โครงการให
ความรูแกผู
ชําระภาษ ี

 15,000.00 9,000.00 ฎีกาเลขที่ 
347/2559 

21/12/2558 5 

9. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

โครงการ
สงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

 30,000.00 5,400.00 ฎีกาเลขที่ 
1177/2559 

01/06/2559 3 

  399.00 
ฎีกาเลขที่ 
1179/2559 

01/06/2559 3 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1178/2559 

01/06/2559 3 

  5,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1433/2559 

01/06/2559 3 

  300.00 
ฎีกาเลขที่ 
1434/2559 
 

01/06/2559 3 

  300.00 
ฎีกาเลขที 
1496/2559 
 

22/08/2559 1 

  300.00 
ฎีกาเลขที่ 
1515/2559 
 

22/08/2559 1 

  300.00 
ฎีกาเลขที่ 
1556/2559 
 

22/08/2559 1 



10. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

โครงการ
จัดกิจกรรม
วันเยาวชน
แหงชาต ิ

 10,000.00 9,000.00 ฎีกาเลขที่ 
1701/2559 

06/08/2559 1 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1702/2559 

06/08/2559 1 

11. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

จัดกิจกรรม
วันเด็ก
แหงชาต ิ

 100,000.00 46,884.00 ฎีกาเลขที่ 
398/2559 

04/01/2559 5 

  49,305.00 
ฎีกาเลขที่ 
399/2559 

04/01/2559 5 

  3,800.00 
ฎีกาเลขที่ 
400/2559 

04/01/2559 5 

12. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

จัดการแขง
กีฬาและสง
นักกีฬาเขา
รวมแขงขัน 

 320,000.00 6,925.00 ฎีกาเลขที่ 
468/2559 

15/01/2559 5 

  800.00 
ฎีกาเลขที่ 
469/2559 

15/01/2559 5 

  1,448.00 
ฎีกาเลขที่ 
470/2559 

15/01/2559 5 

  900.00 
ฎีกาเลขที่ 
485/2559 
 

15/01/2559 5 



  25,965.00 
ฎีกาเลขที่ 
484/2559 

15/01/2559 5 

  27,630.00 
ฎีกาเลขที่ 
617/2559 

07/03/2559 5 

  6,600.00 
ฎีกาเลขที่
1548/255 

20/08/2559 10 

  2,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1549/2559 

20/08/2559 10 

  2,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1550/2559 

20/08/2559 10 

  4,200.00 
ฎีกาเลขที่ 
1609/2559 

20/08/2559 10 

  4,000.00 
ฎีกาเลขที 
1610/2559 

20/08/2559 10 

13. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เด็กและ
เยาวชน 

 20,000.00 7,500.00 ฎีกาเลขที่ 
1725/2559 

10/09/2559 1 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1726/2559 
 

10/09/2559 1 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1727/2559 
 

10/09/2559 1 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1728/2559 
 

10/09/2559 1 

14. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 

โครงการ
ตลาดสี
เขียว 

 30,000.00 23,230.00 ฎีกาเลขที่ 
1670 

09/09/2559 1 



15. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการ
ลดและคัด
แยกขยะ 

 50,000.00 12,800.00 ฎีกาเลขที่ 
894/2559 

16/05/2559 3 

  15,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
895/2559 

16/05/2559 3 

  4,800.00 
ฎีกาเลขที่ 
896/2559 

16/05/2559 3 

  15,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1052/2559 

27/06/2559 3 

16. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 

 30,000.00 1,800.00 ฎีกาเลขที่ 
1532/2559 

08/08/2559 1 

  11,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1531/2559 

31/08/2559 1 

  17,200.00 
ฎีกาเลขที่ 
1580/2559 

05/09/2559 1 

17. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบสาธา-
รณูปโภค 
สาธารณปู- 
การและ
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

โครงการ 
เทลาน
คอนกรีต
บริเวณ 
ดงหอ  
ซอย 1 
และศาล
เจาพอ  
หมูที่ 8 

 368,700.00 360,000.00 ฎีกาเลขที่ 
788/2559 

21/03/2559 30 

18. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบสาธา-
รณูปโภค 
สาธารณปู- 
การและ
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

โครงการ
กอสราง
รางระบาย
น้ํา ซอย
เสื้อบาน 
(ฝงซาย) 
หมูที่8 

 523,300.00 506,000.00 ฎีกาเลขที่ 
937/2559 

29/02/2559 60 



19. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบสาธา-
รณูปโภค 
สาธารณปู- 
การและ
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน
บริเวณ
สํานักงาน
เทศบาล
ตําบล 
แมจัน และ
พื้นที่ในเขต
เทศบาล
ตําบล 
แมจัน 

 600,000.00 48,400.00 ฎีกาเลขที่ 
1325/2559 

01/07/2559 15 

20. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบสาธา-
รณูปโภค 
สาธารณปู- 
การและ
โครงสราง
พื้นฐาน 

ติดตั้งตา
ขายกันนก
อาคาร
หอประชุม
แมจัน 
เฉลิมฉลอง
สมโภช 
750 ป 
เมือง
เชียงราย 

 81,000.00 81,000.00 ฎีกาเลขที่
1751/2559 

05/09/2559 30 

21. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
เสริมสราง
ความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการ
ฝกอบรม
สงเสริม
อาชีพแก
ประชาชน
และกลุม
ตางๆ 

 80,000.00 5,625.00 ฎีกาเลขที่ 
1665/2559 

03/09/2559 2 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1666/259 

03/09/2559 2 

  910.00 
ฎีกาเลขที่ 
1667/2559 
 

03/09/2559 2 

  8,890.00 
ฎีกาเลขที่ 
1668/2559 
 

03/09/2559 2 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที 
1669/2559 
 

03/09/2559 2 



22. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
เสริมสราง
ความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรม
การกลุม
พัฒนาสตรี
อําเภอ 
แมจัน ตาม
โครงการ
จัดกิจกรรม
เนื่องในวัน
แมแหงชาติ
และ
โครงการ
จัดงานวนั
สตรีสากล 

 20,000.00 10,000.00 ฎีกาเลขที่ 
612/2559 

23/02/2559 3 

23. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
เสริมสราง
ความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการ
ประชุมสัม
มนาผูนํา
ชุมชนและ
คณะกรรม
การชุมชน 

 145,000.00 1,050.00 ฎีกาเลขที่ 
37/2559 

17/10/2558 1 

  11,625.00 
ฎีกาเลขที่ 
38/2559 
 

21/11/2558 1 

  11,625.00 
ฎีกาเลขที่ 
333/2559 
 

19/12/2558 1 

  11,625.00 
ฎีกาเลขที่ 
606/2559 
 

21/02/2559 1 

  11,625.00 
ฎีกาเลขที่ 
789/2559 
 

08/05/2559 1 

  11,625.00 
ฎีกาเลขที่ 
1159/559 
 

10/07/2559 1 

  11,625.00 
ฎีกาเลขที่ 
1462/2559 
 

11/09/2559 1 



24. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
เสริมสราง
ความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการ
ฝกอบรม
สํารวจและ
จัดเก็บ
ขอมูล
พื้นฐาน 
(เขตเมือง) 

 20,000.00 1,760.00 ฎีกาเลขที่ 
1022/2559 

22/06/2559 3 

  1,920.00 
ฎีกาเลขที ่
1023/2559 

22/06/2559 3 

  2,490.00 
ฎีกาเลขที่ 
1024/2559 

22/06/2559 3 

  1,210.00 
ฎีกาเลขที่ 
1025/2559 

22/06/2559 3 

  800.00 
ฎีกาเลขที่ 
1026/2559 

22/06/2559 3 

  1,480.00 
ฎีกาเลขที่ 
1027/2559 

22/06/2559 3 

25. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลป 
วัฒนธรรม 

โครงการ
จัดกิจกรรม
สงเสริม
ประเพณี
และศิลป 
วัฒนธรรม 

 240,000.00 3,000.00 ฎีกาเลขที่ 
84/2559 

02/11/2558 5 

  1,080.00 
ฎีกาเลขที่ 
85/2559 

02/11/2558 5 

  1,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
212/2559 

23/11/2558 5 

  1,080.00 
ฎีกาเลขที่ 
213/2559 

23/11/2558 5 

  50,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
322/2559 

01/12/2558 3 

  9,700.00 
ฎีกาเลขที่ 
323/2559 

01/12/2558 3 

  2,280.00 
ฎีกาเลขที่ 
324/2559 

01/12/2558 3 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
358/2559 
 

04/01/2559 3 



  1,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
360/2559 

04/01/2559 3 

  2,300.00 
ฎีกาเลขที่ 
361/2559 

11/01/2559 3 

  1,080.00 
ฎีกาเลขที่ 
359/2559 

12/01/2559 3 

  1,440.00 
ฎีกาเลขที่ 
362/2559 

13/01/2559 3 

  1,800.00 
ฎีกาเลขที่ 
872/2559 

17/02/2559 3 

  34,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
873/2559 

08/02/2559 5 

  7,200.00 
ฎีกาเลขที่ 
874/2559 

08/02/2559 5 

  4,510.00 
ฎีกาเลขที่ 
875/2559 

08/02/2559 5 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1028/2559 

17/05/2559 3 

  7,050.00 
ฎีกาเลขที่ 
1345/2559 

04/07/2559 5 

  4,195.00 
ฎีกาเลขที่ 
1346/2559 

04/07/2559 5 

  1,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1347/2559 

04/07/2559 5 

  1,408.00 
ฎีกาเลขที่ 
1348/2559 

04/07/2559 5 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1349/2559 

04/07/2559 3 

26. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลป 
วัฒนธรรม 

อุดหนุนวัด
พระธาตุ
ดอยตุงตาม
โครงการ
สงเสริม
ประเพณี
นมัสการ
และสรงน้าํ
พระธาตุ
ดอยตุง ป 
2559 

 5,000.00 5,000.00 ฎีกาเลขที่ 
641/2559 

19/02/2559 1 



27. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลป 
วัฒนธรรม 

อุดหนุนที่
ทําการ
ปกครอง
อําเภอ 
แมจันตาม
โครงการ
การจัดงาน
รัฐพิธีและ
วันสําคัญ
ของชาติ
และงาน
ประเพณี
ทองถ่ิน 

 30,000.00 30,000.00 ฎีกาเลขที่ 
304/2559 

01/12/2558 1 

28. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 

สงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู
ติดเชื้อ
เอดส 

 72,000.00 3,000.00 ฎีกาเลขที่ 
95/2559 

15/10/2558 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
96/2559 

16/11/2558 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
335/2559 

24/12/2558 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
336/2559 

24/12/2558 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
382/2559 

11/01/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
383/2559 

11/01/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
556/2559 

10/02/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
557/2559 

10/02/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
696/2559 

09/03/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
697/2559 

09/03/2559 1 



  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
880/2559 

26/04/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
995/2559 

16/05/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
996/2559 

16/05/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1195/2559 

22/06/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1196/2559 

22/06/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
881/2559 

26/04/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1320/2559 

18/07/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1321/2559 

18/07/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1486/259 

15/08/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1487/2559 

15/08/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1585/2559 

31/08/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1586/2559 

31/08/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1756/2559 

23/09/2559 1 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1757/2559 

23/09/2559 1 

29. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 

พัฒนางาน
สาธารณสุข
มูลฐาน
ชุมชน 

 45,000.00 7,500.00 ฎีกาเลขที่ 
1516/2559 

05/09/2559 1 



  7,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
1517/2559 

05/09/2559 1 

  7,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
1518/2559 

05/09/2559 1 

  7,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
1543/2559 

13/09/2559 1 

  7,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
1544/2559 

13/09/2559 1 

30. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวติ
และ
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการ
บริหาร
จัดการ 
ฌาปน
สถาน
เทศบาล
ตําบล 
แมจัน 

 50,000.00 166.78 ฎีกาเลขที่ 
7/2559 

28/10/2558 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
8/2559 

28/10/2558 3 

  1,800.00 
ฎีกาเลขที่ 
170/2559 

28/10/2558 3 

  86.03 
ฎีกาเลขที่ 
153/2559 

28/10/2558 3 

  101.19 
ฎีกาเลขที่ 
152/2559 

28/10/2558 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
305/2559 

16/11/2558 3 

  80.37 
ฎีกาเลขที่ 
306/2559 

16/11/2558 3 

  408.00 
ฎีกาเลขที่ 
326/2559 

16/11/2558 3 

  380.00 
ฎีกาเลขที่ 
377/2559 

15/12/2558 3 

  7,200.00 
ฎีกาเลขที่ 
389/2559 

15/12/2558 3 

  83.80 
ฎีกาเลขที่ 
491/2559 

15/12/2558 3 



  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
554/2559 

04/01/2559 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
492/2559 

04/01/2559 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
547/2559 

27/01/2559 3 

  100.76 
ฎีกาเลขที่ 
558/2559 

27/01/2559 3 

  66.51 
ฎีกาเลขที่ 
640/2559 

01/02/2559 3 

  64.20 
ฎีกาเลขที่ 
739/2559 

23/02/2559 3 

  66.51 
ฎีกาเลขที่ 
791/2559 

09/03/2559 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
787/2559 

09/03/2559 3 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
804/2559 

21/03/2559 3 

  135.00 
ฎีกาเลขที่ 
914/2559 

25/04/2559 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
970/2559 

25/04/2559 3 

  1,800.00 
ฎีกาเลขที่ 
1009/2559 

25/04/2559 3 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1103/2559 

01/06/2559 3 

  71.23 
ฎีกาเลขที่ 
1070/2559 

01/06/2559 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
1071/2559 

01/06/2559 3 

  71.23 
ฎีกาเลขที่ 
1260/2559 

27/06/2559 3 

  1,800.00 
ฎีกาเลขที่ 
1310/2559 

27/06/2559 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
1326/2559 

13/07/2559 3 

  5,400.00 
ฎีกาเลขที่ 
1396/2559 

25/07/2559 3 



  64.20 
ฎีกาเลขที่ 
1407/2559 

25/07/2559 3 

  93.06 
ฎีกาเลขที่ 
1463/2559 

01/08/2559 3 

  9,000.00 
ฎีกาเลขที่
1607/2559 

05/09/2559 3 

  32.10 
ฎีกาเลขที่ 
1640/2559 

05/09/2559 3 

  83.72 
ฎีกาเลขที่ 
1644/2559 

12/09/2559 3 

  3,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1738/2559 

12/09/2559 3 

31. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 
 

โครงการ
ปองกัน
และกําจัด
โรคติดตอ
จากแมลง
และยุง 

 50,000.00 5,400.00 ฎีกาเลขที ่
1239/2559 

04/07/2559 5 

  5,400.00 
ฎีกาเลขที่ 
1353/2559 

25/07/2559 5 

  5,400.00 
ฎีกาเลขที่ 
1500/2559 
 

22/08/2559 5 

  23,400.00 
ฎีกาเลขที่ 
1712/2559 
 

01/09/2559 0 

32. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 
 

โครงการ
ปองกัน
และแกไข
ปญหายา
เสพติด
เทศบาล
ตําบลแม
จัน 

 30,000.00 5,200.00 ฎีกาเลขที่ 
1333/2559 

25/07/2559 1 



33. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 

อุดหนุน
ศูนย
ปฏิบัติการ
ปองกัน
และ
ปราบปราม
ยาเสพติด
อําเภอ 
แมจัน 
(ศอ.ปส.อ.
แมจัน) 

 45,000.00 45,000.00 ฎีกาเลขที่ 
557/2559 

08/02/2559 3 

34. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 

อุดหนุน
ศูนย
อํานวยการ
ปองกัน
และ
ปราบปราม
ยาเสพติด
จังหวัด
เชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.
ชร.) 

 10,000.00 10,000.00 ฎีกาเลขที่ 
1357/2559 

27/07/2559 1 

35. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการ
สงเคราะห
ผูประสบสา
ธารณภัย 

 100,000.00 594.00 ฎีกาเลขที่ 
1122/2559 

08/06/2559 3 

  888.00 
ฎีกาเลขที่ 
1123/2559 

08/06/2559 3 

  462.00 
ฎีกาเลขที่ 
1125/2559 

08/06/2559 3 

  126.00 
ฎีกาเลขที่ 
1125/2559 

08/06/2559 3 

  974.00 
ฎีกาเลขที่ 
1126/2559 

08/06/2559 3 

  1,554.00 
ฎีกาเลขที่ 
1127/2559 

08/06/2559 3 



  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1128/2559 

08/06/2559 3 

  761.00 
ฎีกาเลขที่ 
997/2559 

10/05/2559 3 

36. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 

อุดหนุนที่
ทําการ
ปกครอง
อําเภอ 
แมจัน  
(ก่ิงกาชาด
อําเภอ 
แมจัน) 
ตาม
โครงการ
สนับสนนุ
การรับ
บริจาค
โลหิตและ
ชวยเหลือ
ราษฎรที่
ประสบภัย
ในพื้นที่
บริการของ
ก่ิงกาชาด
อําเภอ 
แมจัน 

 15,000.00 15,000.00 ฎีกาเลขที่ 
465/2559 

13/01/2559 3 

37. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการ
พัฒนา
กองทุน
สวัสดิการ
ผูสูงอาย ุ

 20,000.00 7,000.00 ฎีกาเลขที่ 
1030/2559 

11/05/2559 3 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1031/2559 
 

11/05/2559 3 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1032/2559 
 

25/05/2559 3 



38. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และ
สวัสดิการ
สังคม 

ปรับปรุง
ศาลา
บําเพ็ญ
กุศลภาย 
ในฌาปน
สถาน 

 291,600.00 291,000.00 ฎีกาเลขที่ 
1742/2559 

09/09/2559 30 

39. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
เทศบาล
พบ
ประชาชน 

 50,000.00 8,000.00 ฎีกาเลขที่ 
204/2559 

13/11/2558 1 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
205/2559 

13/11/2558 1 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
472/2559 

18/01/2559 1 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
730/2559 

07/03/2559 1 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1017/2559 

12/05/2559 1 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1340/2559 

03/08/2559 1 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1697/2559 

09/09/2559 1 

40. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 
 

โครงการ
จัดกิจกรรม
วันเทศบาล 

 20,000.00 9,220.00 ฎีกาเลขที่ 
932/2559 

18/04/2559 5 



  756.00 
ฎีกาเลขที่ 
933/2559 

18/04/2559 3 

  675.00 
ฎีกาเลขที่ 
934/2559 

18/04/2559 3 

  600.00 
ฎีกาเลขที่ 
935/2559 

18/04/2559 3 

  8,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
936/2559 

18/04/2559 5 

41. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
จัดกิจกรรม
วันทองถ่ิน
ไทย 

 10,000.00 500.00 ฎีกาเลขที่ 
748/2559 

21/03/2559 1 

42. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล/
แผนชุมชน 

 11,500.00 275.00 ฎีกาเลขที่ 
206/2559 

24/11/2558 1 

  250.00 
ฎีกาเลขที่ 
371/2559 

18/01/2559 3 

  430.00 
ฎีกาเลขที่ 
436/2559 

18/01/2559 3 

  500.00 
ฎีกาเลขที่ 
437/2559 

18/01/2559 3 

  665.00 
ฎีกาเลขที่ 
438/2559 

18/01/2559 3 

  200.00 
ฎีกาเลขที่ 
516/2559 

08/02/2559 3 

  578.00 
ฎีกาเลขที่ 
517/2559 
 

08/02/2559 3 



  640.00 
ฎีกาเลขที่ 
1183/2559 
 

06/06/2559 3 

  250.00 
ฎีกาเลขที่ 
1184/2559 
 

06/06/2559 3 

  1,280.00 
ฎีกาเลขที่ 
1185/2559 
 

06/06/2559 3 

  500.00 
ฎีกาเลขที่ 
1186/2559 
 

06/06/2559 3 

  855.00 
ฎีกาเลขที่ 
1188/2559 
 

13/06/2559 3 

  250.00 
ฎีกาเลขที่ 
1190/2559 
 

13/06/2559 3 

  1,040.00 
ฎีกาเลขที่ 
1191/2559 
 

13/06/2559 3 

  455.00 
ฎีกาเลขที่ 
1192/2559 
 

13/06/2559 3 

  910.00 
ฎีกาเลขที่ 
1193/2559 
 

13/06/2559 3 

  500.00 
ฎีกาเลขที่ 
1194/2559 
 

13/06/2559 3 

  275.00 
ฎีกาเลขที่ 
1213/2559 
 

28/07/2559 1 

  250.00 
ฎีกาเลขที่ 
1595/2559 
 

08/09/2559 1 

  500.00 
ฎีกาเลขที่ 
1596/2559 
 

08/09/2559 1 



43. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

อุดหนุน
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถ่ินใน
เขตอําเภอ
แมจันตาม
โครงการ
สรางเสริม
ประสิทธ ิ
ภาพการ
บริหาร
สถานที่
กลาง
สําหรับเปน
ศูนยรวม
ขาวการ
จัดซื้อจัด
จางของ
หนวยการ
บริหาร
ราชการ
สวน
ทองถ่ิน
อําเภอ 
แมจัน 

 45,000.00 45,000.00 ฎีกาเลขที่ 
378/2559 

25/01/2559 1 

44. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
อบรมให
ความรู
เก่ียวกับ
การบริการ
สาธารณะ 

 30,000.00 5,100.00 ฎีกาเลขที่ 
1675/259 

17/09/2559 1 

  3,400.00 
ฎีกาเลขที่ 
1676/2559 
 

17/09/2559 1 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1677/2559 
 

17/09/2559 1 



45. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 
 

โครงการ
ปรับปรุง
ขอมูลแผน
ที่ภาษ ี

 47,100.00 2,004.00 ฎีกาเลขที่ 
345/2559 

14/12/2558 5 

  7,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
350/2559 
 

01/12/2558 31 

  7,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
488/2559 
 

01/01/2559 31 

  7,400.00 
ฎีกาเลขที่ 
622/2559 
 

01/02/2559 29 

  7,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
767/2559 
 

01/03/2559 31 

  7,300.00 
ฎีกาเลขที่ 
903/2559 
 

01/04/2559 30 

  7,300.00 
ฎีกาเลขที่ 
103/2559 
 

01/05/2559 31 

46. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 
 
 
 

โครงการ
ฝกซอม
แผนการ
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 5,000.00 360.00 ฎีกาเลขที่ 
1584/2559 

05/09/2559 3 



47. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
ฝกอบรมให
ความรู
เก่ียวกับ
การปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ใหกับ
นักเรียน 
เยาวชน 
และ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ตําบลแม
จัน 

 20,000.00 2,500.00 ฎีกาเลขที่ 
1541/2559 

05/09/2559 5 

  1,520.00 
ฎีกาเลขที่ 
1542/2559 

05/09/2559 5 

  14,200.00 
ฎีกาเลขที่ 
1674/2559 

05/09/2559 5 

48. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
ปองกัน 
แกไข
ปญหา
อุทกภัย 
น้ําปาไหล
หลากและ
แผนดิน
ถลม 

 100,000.00 750.00 ฎีกาเลขที่ 
1181/2559 

06/06/2559 3 

  1,350.00 
ฎีกาเลขที่ 
1180/2559 

06/06/2559 3 

  9,100.00 
ฎีกาเลขที่ 
1203/2559 

06/06/2559 3 

  9,100.00 
ฎีกาเลขที่ 
1203/2559 

25/07/2559 3 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1324/2559 

25/07/2559 3 

  8,204.00 
ฎีกาเลขที่ 
1367/2559 

15/08/2559 5 



  260.00 
ฎีกาเลขที่
1476/2559 

15/08/2559 1 

  13,690.00 
ฎีกาเลขที่ 
1474/2559 

15/08/2559 5 

  13,405.00 
ฎีกาเลขที่ 
1475/2559 

15/08/2559 5 

  3,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1501/2559 

25/08/2559 1 

49. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
รณรงคลด
อุบัติเหตุ
ชวง 7 วัน
อันตราย 

 30,000.00 2,100.00 ฎีกาเลขที่ 
415/2559 

04/01/2559 5 

  1,152.00 
ฎีกาเลขที่ 
416/2559 

04/01/2559 5 

  600.00 
ฎีกาเลขที่ 
898/2559 

25/04/2559 5 

  1,430.00 
ฎีกาเลขที่ 
899/2559 

25/04/2559 5 

50. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
แมจันถนน
คนเดิน 
ถนนคน
ดอย 

 500,000.00 5,455.50 ฎีกาเลขที่ 
1/2559 

12/10/2558 5 

  10,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
82/2559 

12/10/2558 3 

  10,585.00 
ฎีกาเลขที่ 
91/2559 

12/10/2558 5 

  6,562.60 
ฎีกาเลขที่ 
176/2559 
 

09/11/2558 5 



  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
220/2559 

23/11/2558 3 

  8,442.48 
ฎีกาเลขที่ 
222/2559 

23/11/2558 3 

  828.00 
ฎีกาเลขที่ 
226/2559 

23/11/2558 3 

  30,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
331/2559 

14/12/2558 3 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
355/2559 

04/01/2559 3 

  5,650.12 
ฎีกาเลขที่ 
367/2559 

11/01/2559 5 

  2,100.00 
ฎีกาเลขที่ 
439/2559 

11/01/2559 5 

  10,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
500/2559 

01/02/2559 3 

  5,658.84 
ฎีกาเลขที่ 
524/2559 

01/02/2559 5 

  45,150.00 
ฎีกาเลขที่ 
604/2559 

08/02/2559 5 

  5,354.00 
ฎีกาเลขที่ 
330/2559 

25/01/2559 5 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
628/2559 

03/02/2559 3 

  8,227.89 
ฎีกาเลขที่ 
639/2559 

08/02/2559 3 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
775/2559 

28/03/2559 3 

  6,565.71 
ฎีกาเลขที่ 
812/2559 

28/03/2559 3 

  5,513.76 
ฎีกาเลขที่ 
892/2559 

28/03/2559 5 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
906/2559 

18/04/2559 3 

  21,150.00 
ฎีกาเลขที่ 
900/2559 

18/04/2559 5 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1040/2559 

23/05/2559 3 



  5,316.82 
ฎีกาเลขที่ 
1075/2559 

23/05/2559 5 

  6,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1189/2559 

23/05/2559 5 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1210/2559 

23/05/2559 3 

  4,163.00 
ฎีกาเลขที่ 
1247/2559 

20/06/2559 5 

  18,600.00 
ฎีกาเลขที่ 
1267/2559 

20/06/2559 5 

  10,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1378/2559 

05/08/2559 1 

  480.00 
ฎีกาเลขที่ 
1472/2559 

05/08/2559 1 

  4,135.31 
ฎีกาเลขที่ 
1494/2559 

05/08/2559 3 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1555/2559 

26/08/2559 1 

  5,928.42 
ฎีกาเลขที่ 
1588/2559 

26/08/2559 3 

  13,500.00 
ฎีกาเลขที่ 
1534/2559 

09/09/2559 3 

  5,546.16 
ฎีกาเลขที่ 
1717/2559 

09/09/2559 5 

  3,860.00 
ฎีกาเลขที 
1746/2559 

09/09/2559 5 

  8,000.00 
ฎีกาเลขที่ 
1747/2559 

09/09/2559 3 

  21,150.00 
ฎีกาเลขที่ 
1781/259 

09/09/2559 1 



51. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
อบรมให
ความรู
เก่ียวกับ
กฎหมายที่
ประชาชน
ควรรู 

 20,000.00 12,500.00 ฎีกาเลขที่ 
1381/2559 

05/08/2559 1 

  300.00 
ฎีกาเลขที่ 
1382/2559 

05/08/2559 1 

  2,100.00 
ฎีกาเลขที่ 
1383/2559 

05/08/2559 1 

52. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

โครงการ
อบรม
สงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

 20,000.00 11,500.00 ฎีกาเลขที่ 
1477/2559 

30/07/2559 1 

  2,300.00 
ฎีกาเลขที่ 
1478/2559 

30/07/2559 1 

  3,174.00 
ฎีกาเลขที่ 
1480/2559 

30/07/2559 1 

  1,800.00 
ฎีกาเลขที่ 
1481/2559 

30/07/2559 1 

  360.00 
ฎีกาเลขที่ 
1479/2559 

30/07/2559 1 

53. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง 
การบริหาร 
การพัฒนา
บุคลากร
และการ
ใหบริการ 

จัดซื้อ
ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุชุดแม
ขายระบบ
กระจาย
เสียงชนิด
ไรสาย 
ระบบ 
UHF - FM 

 1,394,560.00 1,389,000.00 ฎีกาเลขที่ 
1782/2559 

21/09/2559 60 

 



 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2559 
เทศบาลตําบลแมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการศึกษา 
สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
 

20.0 11.35 17.0 9.41 13.0 8.06 13.0 8.06 13.0 8.06 

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 

6.0 1.38 5.0 0.46 3.0 0.10 3.0 0.10 3.0 0.10 

3.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

13.0 34.94 6.0 2.12 4.0 1.00 4.0 1.00 4.0 1.00 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

4.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 

9.0 0.56 8.0 0.44 4.0 0.11 4.0 0.11 4.0 0.11 

5.ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
ดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

5.0 0.41 5.0 0.34 3.0 0.18 3.0 0.18 3.0 0.18 

6.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

18.0 6.29 14.0 0.86 11.0 0.58 11.0 0.58 11.0 0.58 

7.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนา
บุคลากรและ
การใหบริการ 

22.0 4.01 18.0 2.82 15.0 2.05 15.0 2.05 15.0 2.05 

 
 
 



 
 
 
ช. ผลการดําเนินงาน          
             เทศบาลตําบลแมจัน ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2559 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับ 
ความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการ         
ตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
 
1. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

   
 
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 

   
 
3. จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

   
 
 



 
4. จัดการแขงกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 

   
 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

   
 
6. โครงการตลาดสีเขียว 

   
 
7. โครงการลดและคัดแยกขยะ 

     



 
8. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    
 
9. โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณดงหอ ซอย 1 และศาลเจาพอ หมูท่ี 8 

   
 
10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอยเสื้อบาน (ฝงซาย) หมูท่ี 8 

   
 
11. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมตางๆ 

    



 
12. โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

    
     
13. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

    
ภาพประเพณีลอยกระทง 

 

              
ภาพกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา 

 

    
ภาพกิจกรรมตักบาตรวันข้ึนปใหม 



 

    
ภาพกิจกรรมตักบาตรเปงปุด 

 

   
ภาพกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต 

 

   
ภาพกิจกรรมงานประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา 

 
14. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาลตําบลแมจัน 

    



 
15. โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ 

    
   
16. โครงการเทศบาลพบประชาชน 

   
 
17. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

   
 
18. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน 

   



              
19. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 

   
 
20. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี 

    
 
21. โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

   
 
22. โครงการแมจันถนนคนเดิน ถนนคนดอย 

   
 



 
23. โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

   
 
24. โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับนักเรียน เยาวชน และประชาชน 
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 

     
 

     
 
25. โครงการปองกัน แกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลากและแผนดินถลม 

   



 
26. โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวง 7 วันอันตราย 

   
 
 
ซ. คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 
 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 
นางสาวปยนุช   ไชยกุล ประธานกรรมการ 053772565 0816815179 pinud@hotmail.com 
นายเสกสรรค  จันทรถิระติกุล กรรมการ 053772565 0869127444 godang69@gmail.com 
นางอนงค   วงศใหญ กรรมการ 053772565 0861943356 - 
ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาว ี กรรมการ - 0869187302 - 
นายประเสรฐิ อุดมชาติ กรรมการ - 0850366787 - 
นางสาวพัชรา เหล็กกลา กรรมการ - 0897552660 - 
นายเข็มทอง มวงสุข กรรมการ - 0819502144 - 
นางสุพัตร สุภาคํา กรรมการ - 0875763437 - 
ดร.ประยรู อิมิวัตร กรรมการ - 0817836318 prayoon6318@gmail.com 
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอแมจัน 

กรรมการ 053771789 - - 

ผูจัดการธนาคารกรุงไทย 
จํากัด สาขาแมจัน 

กรรมการ 053771940 - - 

ทองถ่ินอําเภอแมจัน กรรมการ 053660365 0818851043 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 2 กรรมการ - 0979957612 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 3 กรรมการ - 0896352508 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 4 กรรมการ - 0857228099 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 5 กรรมการ - 0846081019 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 7 กรรมการ - 0895540702 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 8 กรรมการ - 0946086888 - 
นายสงวน  ตุนหนิ้ว กรรมการและ

เลขานุการ 
053772565 0819512576 - 

พ.จ.อ.ภูมิรพี  ทวีกสิกรรม ผูชวยเลขานุการ 053772565 0815688278 sampan_spt@hotmail.com 
 



 
 
2. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรระดับทองถ่ิน  
 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 
- - - - - 

 
 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 
 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 
ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน ประธานกรรมการ 053772565 0819512576 - 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

กรรมการ 053772565 0834765191 supin.w@hotmail.com 

ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 053772565 0895588803 - 
ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 053772565 0850329843 kingkarn2511@hotmail.com 
ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 053772565 0831522347 movey999@gmail.com 
นายครรชิต  ขันคํา กรรมการ - 0894322393 - 
นายสม       อภิขจรทรัพย กรรมการ - 0892644378 - 
นายสมจิตร  บุญธรรม กรรมการ - - - 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและ

เลขานุการ 
053772565 0815688278 sampan_spt@hotmail.com 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

ผูชวยเลขานุการ 053772565 0951345453 bo--nus@hotmail.com 

 

 
 
               ท้ังนี้  หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมจันทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน                           
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   27   ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

                                                                       
(นางสาวปยนุช   ไชยกุล) 

นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
 


