
 
ประกาศเทศบาลตำบลแมจัน 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********************************** 

     ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให อปท. สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 30 (5) กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชน         
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว 
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม         
ของทุกป      
 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตำบลแมจัน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ 
การใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแมจัน ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตำบลแมจัน  
    "แมจันนาอยู เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเขมแข็ง" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลแมจัน  
    1. จัดใหมี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ สิ่งสาธารณประโยชน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    3. สงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค  
    4. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเนาเสีย และมลภาวะตางๆ  
    5. สงเสริม สนับสนุน บำรงุศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและการทองเท่ียว  
    6. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมผูดอยโอกาสและผูมีปญหาทางสังคม  
    7. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและผูสูงอายุ  
    8. จัดใหมีและสงเสริมการศึกษาทุกระดับ  
    9. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม กีฬา นันทนาการแกเยาวชนและประชาชน  
    10. สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุมและการประกอบอาชีพของประชาชน  
    11. สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการ      
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตำบลแมจันไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี ้
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียวและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 



    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการ  
ง. การวางแผน 
               เทศบาลตำบลแมจัน ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)            
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนำมา
จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป  
              เทศบาลตำบลแมจัน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเดก็ 
เยาวชน และ
ประชาชน 

19 10,635,533.00 18 10,502,054.00 21 12,918,122.00 24 14,288,477.00 28 53,518,477.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอมและ
การอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 330,000.00 7 612,900.00 6 480,000.00 6 480,000.00 8 540,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

13 33,579,656.00 16 31,880,300.00 22 41,785,000.00 19 34,036,500.00 19 114,319,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเทีย่วและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

12 220,000.00 10 265,000.00 12 275,000.00 11 240,000.00 11 240,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

8 275,000.00 9 315,000.00 7 255,000.00 7 255,000.00 7 255,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบรกิาร
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวติและ
สวัสดิการสังคม 

12 5,928,800.00 13 6,058,800.00 17 8,427,600.00 16 8,468,500.00 15 8,659,445.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

28 1,493,000.00 25 5,823,000.00 35 6,458,000.00 29 2,146,000.00 30 2,161,000.00 

รวม 98 52,461,989.00 98 55,457,054.00 120 70,598,722.00 112 59,914,477.00 118 179,692,922.00 
 



     
จ. การจัดทำงบประมาณ 
        ผูบริหารเทศบาลตำบลแมจัน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ  
จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ 15,021,265 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

8 6,410,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 2 250,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

4 890,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียวและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

7 71,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 6 58,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

10 6,701,745.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการใหบริการ  

26 640,020.00 

รวม 63 15,021,265.00 
 

     
 
   รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลแมจัน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,483,400.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

2 แหง 

2.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลแมจัน 

315,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือบริหารจัด
การศึกษาใหมี
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ  

เด็กนักเรียน
อาย ุ3 - 5 ป 
จำนวน 150 
คน หรือขอมูล
จำนวนเด็ก
นักเรียน ณ 
วันท่ี 10 มิ.ย. 
ของทุกป  



3.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนบานแม
จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน) 

4,276,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายเปน
คาอาหาร
กลางวันสำหรับ
เด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล - 
ชั้น ป. 6 
โรงเรียนบานแม
จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน)  

เด็กนักเรียน ป 
2561 - 
2562 จำนวน 
1,131 คน ป 
2563 - 
2565 จำนวน 
1,152 คน 
ขอมูลจำนวน
นักเรียน ณ 
วันท่ี 10 มิ.ย. 
ของทุกป 

4.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสงเสริม
การออกกำลังกาย 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกำลังกาย
ใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาล
ตำบลแมจัน  

ปละ 12 ครัง้ 

5.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาและสง
นักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 

4,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมให
เยาวชนและ
ประชาชน มี
การพัฒนา
ทักษะดานกีฬา  

ปละ 2 ครั้ง 

6.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสรมิ
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
  

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

600.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมให
เยาวชนและ
ประชาชนได
ออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพ  

ปละ 1 ครั้ง 

7.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลแมจัน 

315,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือบริหารจัด
การศึกษา
ปฐมวัยใหมี
มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรียน
อายุ 3-5 ป 
จำนวน 150 
คน หรือขอมูล
จำนวนเด็ก
นักเรียน ณ 
วันท่ี 10 
มิถุนายนของ
ทุกป 
  



8.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลแมจัน 

14,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมให
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

สงบุคลากรเขา
รับการอบรม
หรือจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ 
จำนวน 2 ครั้ง 

9.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการจัดการขยะ
อยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 

0.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพ่ือกำจัดขยะ
อยางถูกหลัก
สุขาภิบาล  

ปละ 1 
โครงการ 

10.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการลดและคัด
แยกขยะ 

250,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพ่ือให
ประชาชนลด
การผลิตและคัด
แยกขยะจาก
ครัวเรือน   

รอยละ 80 

11.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
หอประชุมเฉลิม
ฉลองสมโภช 750 
ปเมืองเชียงราย 

0.00 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับปรุง
หอประชุมใหมี
สภาพท่ีดีข้ึน 

ปรับปรงุ
หอประชุม 
เฉลมิฉลอง
สมโภช 750 ป
เมืองเชียงราย  
จำนวน 1 หลัง -
ติดตั้งฝาเพดาน 
-ติดตั้งโชคอัพ
ประตู จำนวน  
14 บาน  

12.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางซุม
ประตูเมืองเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภเิษก
พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 10 

0.00 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
โอกาสมหา
มงคลพระราช
พิธีบรม
ราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 10  

ขนาดกวาง 
1.20 เมตร 
ยาว 15.00 
เมตร สูง
10.80 เมตร 
จำนวน 1 ซุม  

13.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบน้ำบาดาลงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาล
ตำบลแมจัน 

290,000.00 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับปรุง
ระบบการสงน้ำ
และคุณภาพน้ำ
ใหดีข้ึน 

จำนวน 1 แหง 



14.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตถนนเดนปา
สัก ซอย 1 หมูท่ี 4 
ตำบลแมจัน 

600,000.00 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการสัญจร 

ขนาดกวาง 
6.00 - 
15.00 เมตร 
ยาว 310.00 
เมตร หรือรวม
พ้ืนท่ีใหได 
ไมนอยกวา 
2,440.00 
ตารางเมตร 
  

15.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการครอบครัว
สัมพันธ 

1,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให
ครอบครัว 
มีเวทีในการ
แลกเปลี่ยน 
สรางความ 
สัมพันธท่ีดีและ
ไดรวมกันสราง
ครอบครัวให
เขมแข็ง  
  

ปละ 20 
ครอบครัว 

16.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการบาน
ทองถ่ินประชารัฐ
รวมใจเทิดไทองค
ราชัน ราชิน ี

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสานพลัง
ประชารัฐยก
ยอง เทิดทูน 
สถาบันและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน
ผูดอยโอกาส 
ผูยากไรใหมี 
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน  
  

ปละ 1 ครั้ง 

17.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 
  

โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพแก
ประชาชนและกลุม
ตาง ๆ 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 
เพ่ิมรายไดแก
ครัวเรือน  

ปละ 3 ครั้ง 



18.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอำเภอ 
(อำเภอแมจัน) 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
ระดับอำเภอ 
(อำเภอแมจัน)  

ปละ 1 ครั้ง 

19.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพผูนำชุมชน
และคณะกรรมการ
ชุมชน 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหแก
ผูนำชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชน  

ปละ 3 ครั้ง 

20.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการจัดงานของ
ดีอำเภอแมจัน 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริม
อาชีพและสินคา
ผลิตภัณฑชุมชน
เพ่ือสรางรายได
ใหกับประชาชน  

ปละ 1 ครั้ง 

21.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอำเภอ
แมจัน 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดกิจกรรม
ในการพัฒนา
บทบาทและ
พัฒนาศักยภาพ
สตรีและ
เครือขายสตรี
อำเภอแมจัน  

ปละ 1 ครั้ง 

22.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีตักบาตรเท
โวและวันออก
พรรษา 

4,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริม
อนุรักษ
ประเพณีเนื่อง
ในวันสำคัญทาง
ศาสนาใหคงอยู
สืบไป  

ปละ 1 ครั้ง 

23.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีลอย
กระทง 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษและ
สงเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดี
งามของทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป  

ปละ 1 ครั้ง 



24.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ทำบุญตักบาตรวัน
ข้ึนปใหม 

4,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือประชาชน
ไดรวมทำบุญตัก
บาตร เพ่ือเปน
สิริมงคล  

ปละ 1 ครั้ง 

25.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีวัน
สงกรานต 

23,500.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือฟนฟู รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีดีงาม
ของทองถ่ิน  

ปละ 1 ครั้ง 

26.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

7,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
เนื่องในวัน
สำคัญทาง
ศาสนาใหคงอยู
สืบไป  

ปละ 1 ครั้ง 

27.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนสำนักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัด
เชียงราย 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนนุ
งบประมาณใน
การสืบสาน
ประเพณี
นมัสการและ
สรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง  

ปละ 1 ครั้ง 

28.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการปองกัน
และกำจัดโรคติดตอ
จากแมลงและยุง 

50,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพ่ือปองกันและ
กำจัดโรคติดตอ
จากแมลงและ
ยุง  

6 ชุมชน 

29.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการสนับสนุน 
ปองกันและกำจัด
โรค ติดตอจากสัตว 
(พิษสุนัขบา, ไขหวัด
นก ฯลฯ) 

5,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพ่ือรณรงคการ
ปองกันและ
กำจัดโรคสัตว  

6 ชุมชน 

30.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

โครงการรวมใจ
สรางตลาดอาหาร
ปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี 

0.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพ่ือพัฒนา
ตลาดใหเปน
ตลาดสีเขียว 
(Green 
Market)  

1 แหง 



31.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

120,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใน
การดำเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ
ดานสาธารณสุข  

6 ชุมชน 

32.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี 

12,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

1. เพ่ือสำรวจ
ปริมาณสัตว
พาหะนำโรคพิษ
สุนัขบา 2. เพ่ือ
ดำเนินการ
ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สนุัขบา  

6 ชุมชน 

33.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,520,800.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเงินเบี้ย
ยังชีพใหแก
ผูสูงอายุ  

รอยละ 100 

34.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

เบี้ยยังชีพคนพิการ 856,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเงินเบี้ย
ยังชีพใหแกคน
พิการ  

รอยละ 100 

35.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวติและ
สวัสดิการสังคม 
 
  

เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

44,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเงินเบี้ย
ยังชีพใหแก
ผูปวยเอดส  

รอยละ 100 



36.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

เงินสมทบสำนักงาน
หลกัประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) 

90,045.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพ่ือสราง
หลักประกัน
ดานสุขภาพ
ใหกับประชาชน
ใหเขาถึงบริการ
สงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค 
  

สมทบ
งบประมาณป
ละ 1 ครั้ง 

37.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดเทศบาล
ตำบลแมจัน 

3,900.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดภายใน
เขตเทศบาล
ตำบลแมจัน  

ปละ 1 
กิจกรรม 

38.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บคุลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการจัดกิจกรรม
วันทองถ่ินไทย 

3,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริม/
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมและ
การใหบริการ
ของเทศบาลแก
ประชาชน  

ปละ 1 ครัง้ 

39.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 

3,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริม/
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมและ
การใหบริการ
ของเทศบาลแก
ประชาชน  

ปละ 1 ครั้ง 

40.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
 
  

โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรม
แนะนำการ
ใหบริการของ
เทศบาลและ
รับทราบปญหา
ของประชาชน  

ปละ 3 ครัง้ 



41.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการฝกอบรม 
สัมมนา และเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตำบลแม
จัน 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและ
ประสบการณ
ใหม ๆ แก 
พนักงาน 
ลูกจาง ผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ผูนำชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชน  

ปละ 100 คน 

42.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการแมจันถนน
คนเดิน ถนนคน
ดอย 

95,120.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ 
สงเสริมการ
ลงทุนและการ
ทองเท่ียว  

ปละ 52 ครั้ง 

43.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลแมจันและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแมจัน 

85,200.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลแมจัน
และสมาชิกสภา
เทศบาลตำบล
แมจัน  

ปละ 1 ครั้ง 

44.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการอบรม
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดอบรม
สงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมใหกับ
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจาง
เทศบาลและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล  
  

ปละ 80 คน 



45.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู 

1,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีควรรู  

ปละ 80 คน 

46.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
บริการสาธารณะ 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
การบริการ
สาธารณะ  

ปละ 80 คน 

47.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการจัดทำ 
ทบทวน แผนพัฒนา
ทองถ่ิน แผนการ
ดำเนินงานและการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดทำ 
ทบทวน
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
แผนการ
ดำเนินงานและ
การติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ทองถ่ินของ 
เทศบาลตำบล
แมจัน  
  

รอยละ 100 

48.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการเตรียมการ
รับเสด็จ สงเสด็จ
หรือเก่ียวเนื่องกับ
การรับเสด็จ สง
เสด็จ
พระมหากษัตริย 
พระราชินีและพระ
บรมวงศานุวงศ 

6,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเตรียมการ
ระหวางการรับ
เสด็จ สงเสด็จ
หรือเก่ียวเนื่อง
กับการรับเสด็จ 
สงเสด็จ
พระมหากษัตริย 
พระราชินีและ
พระบรมวงศา 
นุวงค  
  

รอยละ 100 



49.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ   
แมจัน 

16,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

 
เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดงานรัฐ
พิธี งาน
ประเพณี
ทองถ่ิน และวัน
สำคัญตาง ๆ  
  

ปละ 1 ครั้ง 

50.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสทิธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

อุดหนุนก่ิงกาชาด
อำเภอแมจัน 

15,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณ
ภารกิจของก่ิง
กาชาดอำเภอ
แมจัน  

ปละ 1 ครั้ง 

51.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการบุคคล
ตนแบบดานการ
รักษาวินัยในการ
ปฏบิัติราชการ
เทศบาลตำบล    
แมจัน 

600.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหบุคลากร
ในสังกัดมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
วินัยและรกัษา
วินัยยิ่งข้ึนและ
เพ่ือสราง
คานิยมในการ
การรักษาวินัย
และสรรหา
บุคคลตนแบบ
ดานการรักษา
วินัยในการ
ปฏิบัติราชการ 
   

บุคลากรใน
สังกัดท้ังหมด 

52.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการรับชำระคา
ขยะรายป 

0.00 สำนัก/กองคลัง 

เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บ
คาธรรมเนียม
ขยะมูลฝอย  

ปละ 100 ราย 



53.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการสำรวจ
ขอมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน  

310,800.00 สำนัก/กองคลงั 

เพ่ือสำรวจ
ขอมูลแผนท่ี
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน  

ปละ 1,333 
แปลง 

54.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการ
ประชาสัมพันธภาษี
ทองถ่ินและหนาท่ี
ในการเสียภาษีของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล      
แมจัน 

3,200.00 สำนัก/กองคลัง 

เพ่ือให
ประชาชนผู
ชำระภาษีมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
ภาษีทองถ่ิน  

รอยละ 80 

55.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
พัสดุ 

2,500.00 สำนัก/กองคลัง 

เพ่ือจัดอบรมให
ความรูแก
เจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงาน
จัดซ้ือจัดจาง
และ
คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง
เก่ียวกับงาน
พัสด ุ 

ปละ 30 คน 

56.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการปองกัน
แกไขปญหาอุทกภัย 
น้ำปาไหลหลาก 
และโคลนถลม 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปองกัน
แกไขปญหา
อุทกภัย น้ำปา
ไหลหลากและ
โคลนถลม  

ปละ 4 
กิจกรรม 

57.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   
  

โครงการฝกซอม
แผนการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

4,600.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือฝกซอม
แผนการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย  

ปละ 2 ครั้ง 



58.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการฝกอบรม
ใหความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยแก
นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล  

ปละ 4 ครั้ง 

59.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุท้ังป 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรณรงคลด
อุบัติเหตุในเขต
เทศบาลตำบล
แมจน  

ปละ 6 ครัง้ 

60.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการสงเคราะห
ผูประสบภัย 

12,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอน
ของประชาชน
ผูประสบภัย
พิบัติในเขต
เทศบาล  

รอยละ 100  

61.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการนวัตกรรม
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือศึกษาและ
ผลิตวัสดุ
อุปกรณในการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ปละ 1 ชิ้นงาน 

62.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
 
  

โครงการปองกัน
และแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควัน 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาไฟ
ปาและหมอก
ควัน  

ปละ 1 ครั้ง 



63.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
สำหรับ
ประชาชน 
พนักงาน 
ลูกจางประจำ
และพนักงาน
จางเทศบาล 
  

ปละ 3 ครั้ง 

 

 
 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
             เทศบาลตำบลแมจัน มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการ 
กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 14,991,265 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน  
42 โครงการ จำนวนเงิน 14,753,177 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

6 6,285,710.00 6 6,285,710.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

1 219,001.00 1 219,001.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

2 890,000.00 2 890,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
การทองเท่ียวและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

4 70,220.00 4 70,220.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

6 55,896.00 6 55,896.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการ
บริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

7 6,648,225.00 7 6,648,225.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร และการใหบริการ  

16 584,424.66 16 584,124.66 

รวม 42 14,753,476.66 42 14,753,176.66 

     



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลแมจัน ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน  
งบตาม

ขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,483,400.00 1,466,590.00 1,466,590.00 16,810.00 

2.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
แมจัน 

315,000.00 274,500.00 274,500.00 40,500.00 

3.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารกลางวันของ
โรงเรียนบานแมจัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน) 

4,276,000.00 4,266,560.00 4,266,560.00 9,440.00 

4.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมการ
ออกกำลังกาย 

2,000.00 360.00 360.00 1,640.00 

5.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาและ 
สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 

4,000.00 3,200.00 3,200.00 800.00 

6.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
แมจัน 

315,000.00 274,500.00 274,500.00 40,500.00 



7.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการลดและคัด
แยกขยะ 

250,000.00 219,001.00 219,001.00 30,999.00 

8.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบน้ำบาดาล งาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาล
ตำบลแมจัน 

290,000.00 290,000.00 290,000.00 0.00 

9.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตถนน 
เดนปาสัก ซอย 1 

600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 

10.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการครอบครัว
สัมพันธ 

1,000.00 300.00 300.00 700.00 

11.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนเทศบาล
ตำบลสันทราย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

12.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการจัดงานของดี
อำเภอแมจัน 

30,000.00 29,920.00 29,920.00 80.00 

13.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียวและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอำเภอแมจัน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



14.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
  

โครงการประเพณีตัก
บาตรเทโวและวัน
ออกพรรษา 

4,000.00 3,080.00 3,080.00 920.00 

15.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
  

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

16.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทำบุญ 
ตักบาตรวันข้ึนปใหม 

4,000.00 3,330.00 3,330.00 670.00 

17.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต 

23,500.00 22,970.00 22,970.00 530.00 

18.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา 

7,000.00 6,516.00 6,516.00 484.00 

19.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนสำนักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัด
เชียงราย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

20.  

ยทุธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการปองกันและ
กำจัดโรคติดตอจาก
แมลงและยุง 

50,000.00 49,980.00 49,980.00 20.00 

21.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

อุดหนุนการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

120,000.00 80,000.00 80,000.00 40,000.00 



22.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. 
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี กรมพระ 
ศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 
  

12,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 

23.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,520,800.00 5,520,500.00 5,520,500.00 300.00 

24.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

เบี้ยยังชีพความพิการ 856,000.00 855,200.00 855,200.00 800.00 

25.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 44,000.00 43,500.00 43,500.00 500.00 

26.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
การบริการ
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
  

เงินสมทบสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) 

90,045.00 90,045.00 90,045.00 0.00 



27.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 

3,000.00 2,880.00 2,880.00 120.00 

28.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 
   

โครงการแมจันถนน
คนเดิน ถนนคนดอย 

95,120.00 90,611.34 90,611.34 4,508.66 

29.  

ยทุธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการเลอืกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบล
แมจันและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแมจัน 

85,200.00 80,182.32 80,182.32 5,017.68 

30.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการจัดทำ 
ทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน แผนการ
ดำเนินงานและการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

10,000.00 5,175.00 5,175.00 4,825.00 

31.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ  
  

โครงการเตรียมการ
รับเสด็จ สงเสด็จหรือ
เก่ียวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สงเสด็จ
พระมหากษัตริย พระ
ราชินีและพระบรม
วงศานุวงศ 

6,000.00 5,400.00 5,400.00 600.00 



32.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอแมจัน 

16,000.00 15,424.00 15,424.00 576.00 

33.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

เงินอุดหนุนกิจการ 
ท่ีเปน
สาธารณประโยชน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

34.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการบุคคล
ตนแบบดานการรักษา
วินัยในการปฏิบัติ
ราชการเทศบาล
ตำบลแมจัน 

600.00 556.00 556.00 44.00 

35.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการสำรวจขอมูล
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

310,800.00 308,400.00 308,100.00 2,400.00 

36.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการ
ประชาสัมพันธภาษี
ทองถ่ินและหนาท่ีใน
การเสียภาษีของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลแมัจัน 

3,200.00 3,180.00 3,180.00 20.00 

37.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา

โครงการปองกัน 
แกไขปญหาอุทกภัย 
น้ำปาไหลหลาก และ
โคลนถลม 

30,000.00 29,025.00 29,025.00 975.00 



บุคลากร และการ
ใหบริการ   

38.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการฝกซอม
แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

4,600.00 2,290.00 2,290.00 2,310.00 

39.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

20,000.00 17,225.00 17,225.00 2,775.00 

40.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุท้ังป 

20,000.00 7,236.00 7,236.00 12,764.00 

41.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการสงเคราะห
ผูประสบภัย 

12,000.00 400.00 400.00 11,600.00 

42.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ   

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

2,000.00 1,440.00 1,440.00 560.00 

 

                                      
 
 



 
 
                                              รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2564 
                                              เทศบาลตำบลแมจัน แมจัน จ.เชียงราย 
 

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา สงเสริม 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน  
และประชาชน 

24 14,288,477.00 8 6,410,000.00 6 6,285,710.00 6 6,285,710.00 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานส่ิงแวดลอมและการ 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

6 480,000.00 2 250,000.00 1 219,001.00 1 219,001.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ และ 
โครงสรางพื้นฐาน 
  

19 34,036,500.00 4 890,000.00 2 890,000.00 2 890,000.00 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว 
และเสริมสรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน 

11 240,000.00 7 71,000.00 4 70,220.00 4 70,220.00 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานศาสนาและสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม 

7 255,000.00 6 58,500.00 6 55,896.00 6 55,896.00 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานระบบการบริการ 
สาธารณสุข คุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการสังคม 

16 8,468,500.00 10 6,701,745.00 7 6,648,225.00 7 6,648,225.00 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานประสิทธิภาพการเมือง  
การบริหาร การพัฒนา 
บุคลากร และการใหบริการ  

29 2,146,000.00 26 640,020.00 16 584,424.66 16 584,124.66 

รวม 112 59,914,477.00 63 15,021,265.00 42 14,753,476.66 42 14,753,176.66 
  

 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 
    เทศบาลตำบลแมจัน ไดดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับ       
ความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตาง ๆ 
ประสบผลสำเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดำเนินงาน         
ท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 
 



โครงการบุคคลตนแบบดานการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลแมจัน 

              
 

โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

         
 

โครงการแมจันถนนคนเดิน-ถนนคนดอย 

         
 

โครงการครอบครัวสัมพันธ 

        



โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        
 

โครงการสงเคราะหผูประสบภัย 

        
 

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุท้ังป 

        
  

โครงการปองกัน แกไขปญหาอุทกภัย น้ำปาไหลหลาก และโคลนถลม 

         



โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            
 

โครงการปองกันและกำจัดโรคติดตอจากแมลงและยุง 

              
 

โครงการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแมจัน 

      
 

โครงการประชาสัมพันธภาษีทองถ่ินและหนาท่ีในการเสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแมจัน 

      



โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเดนปาสัก ซอย 1  

      
 

โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาล งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแมจัน    

         
 

คาอาหารเสริม (นม) 

      
 

โครงการประเพณีวันสงกรานต 

        
 



โครงการทำบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 

           
 

โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา 

         
 

โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย 

          
 

โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา 

          



 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

ช่ือ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล ประธานกรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นายประเสริฐ อุดมชาติ กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นายสรวศิ โพธิกุล กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นายบรรจง อินตะพรม กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นายเข็มทอง มวงสุข กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นางสุพัตร สุภาคำ กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร อิมิวัตร กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอแมจัน กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาแมจัน กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ทองถ่ินอำเภอแมจัน กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูใหญบาน หมูท่ี 2 กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูใหญบาน หมูท่ี 3 กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูใหญบาน หมูท่ี 4 กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูใหญบาน หมูท่ี 5 กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูใหญบาน หมูท่ี 7 กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ผูใหญบาน หมูท่ี 8 กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลแมจัน กรรมการและเลขานุการ 053771222 ตอ 0 - - 

หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ผูชวยเลขานุการ 053771222 ตอ 0 - - 

 
   2. คณะกรรมการติดตามแผน  

ช่ือ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายสวย รินนายรักษ ประธานคณะกรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นางสาวพัชรา เหล็กกลา กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นางมาลิน ีแยมเมือง กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นางจิตตกานต สมแดง กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

พัฒนาการอำเภอแมจัน กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

ปศุสัตวอำเภอแมจัน กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม กรรมการ 053771222 ตอ 0 - - 

นางกาญจนา วรรณโอภาส กรรมการ  053771222 ตอ 0 - - 



n&m1l uruLrd g 6rumuu1 u B Lru

luLgergemnX, uscpuEtRLn)

trLyr-C *"r-1}/
\

,pc.pq 'B'ra ruGLu&ulsl,t ,pq $ru* ru uru*s}

ri^u rlr B i.41ru1 s t^0 l\,fi L fru Lu asFb e

5

t-Ll GtdABAgrult^ruMrii nltL0,ASttbGttgLUt'BrdttLLtdNGrupruGu gLUnrulLUgLUbgnftgn rh r lrp F le r ft - v -o --r- /d-r-

AUfiLTX[6MnMflrLLgLULrljgL&lvil4l8&,0Ml nLgl^ruUmllUftLt6ULftUn1el?"rutNgL!{gngLUArullGttplCttGCKrukllUtdttLLu ft v6h p 
^, 

o d p p ;

BruEre&ulEagl-rmLLUrBBsvrBplperumlen,LBUlt I ruuguuruugnL]BtnKGsnruunulann tfi"ftgt-tutn ru[ut e t F p h np 4 p p r p -t - ' 
N *

tft
qqq@r,erouePo gLUnLn ulBLIlMtftruMfl *Ufi BLruBl rut4AtgiJltUt1 SJv6 o Gtd

t

o G{4qqq@fLet(3Lrepo
t

gLunLnulBul1gLuttscuuLnBnlUUTtUruLPLruMLM ar ft o 4 a

o c js clclcl(or,el{,3ue,po

o @16 ct6lc](9F,ef(,9u3.Po

o g!4 clclcl(9rofruepo

gLUngsuBt4gl4g&ltUG lSPBLn 9AV

gLUBggUrurururu6nru@BLn

gtultgcu
!G

LTiI6MEU E'} 14UUg.S B LN
^F^p

o 8ld clclGl(er8rsuePo

o Gl4

gLunggu
o

L&UUSLU}@UgLUBLTL@H F 04

rb

}UL4}.OUgLU B LNLGM a o4 o g,ls 6iGl6i@r,erBuePo

o otd G]cl6l(9lroFeuepo
g&

gLUr(ggu n8ut4Ll1|paull16PrugLsLpbsugLUBLnLGM 4 P o6

o 8t4 Glclci@f,slbeuepogLUttggu
It

hLTI,bBUgLUBLrutSM t c4

q6rlq@pelueurPo gtutEsgurxLs.Eg[trurmllunLuuLnul41r4^sF

gtursggu

o 8{d Gl6lcl(o[,etLeuepo
!

gLUltggu Afl-tu gLuruLtl ul

o G td clGlcl(9fr8fl,erieposLuttsgu

n u $ @ l^ Ln n6 M n ]d11 L u[ t4 &c L u nn p ft rlp g L u mgE u B ru u' Ue

F6ftaF@

L6rungurug8bp1lbLn

l/$[4ALlnU mEgt^n&]1ru tata

btguttB[, mruMgG]Ltl
? at o

gLunggu

llPura eg@EF@nl uMpsl[u;enl

o o,ld clc]Gi(ofnf,euepo

FruNfiLU Ieula @uettg8t}l ,-FP'ttuldgtAlgenl t@v




	1642127450
	ADP37EE.tmp
	                                              รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564
	                                              เทศบาลตำบลแม่จัน แม่จัน จ.เชียงราย


	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



