รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตาบลม่วงยาย
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ส่วนที่ 1
ที่มาและความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กาหนดให้ต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่ง
ตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลตาบลม่วงยายได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลม่วงยายประกอบด้วย
(1) นายสมศักดิ์ นันชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
(2) นายมานพ เกสรกติกา
ผู้แทนสภาเทศบาลตาบลม่วงยาย
กรรมการ
(3) นายนาวิน แซ่กือ
ผู้แทนสภาเทศบาลตาบลม่วงยาย
กรรมการ
(4) นายนิมากร บุดดี
ผู้แทนสภาเทศบาลตาบลม่วงยาย
กรรมการ
(5) นายเศรษฐพงษ์ ศิริกุลภัสสร์
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
(6) นายสุพรรณ กาคา
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
(7) นายบุญอุ้ม ศรีกันชัย
ท้องถิ่น อ.เวียงแก่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
(8) นายมานิตย์ ถูนาแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านหลู้ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
(9) นางอรทัย ยาละ
ผอ.กองคลัง หัวหน้าส่วนการบริหาร
กรรมการ
(10) นายอรุณ มหานิล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(11) นายจิรยุทธ์ ทาแก้ว
หัวหน้าสานักปลัด หัวหน้าส่วนการบริหาร กรรมการและเลขานุการ
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็ นดังกล่ าว และต้องปิด
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ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี”
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการติดตามและ
ประเมิ น ผลรายงานผลการด าเนิ น การ ซึ่ง ได้ จ ากการติด ตามและประเมิ นผล ต่ อคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บ ริ หารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก
ครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สอดคล้ องกั บ แนวนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทย อาจจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพี ยงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2560
เป็นหลักเนื่องจากได้กาหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่
เข้าใจได้ง่าย
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลม่วงยาย
“การท่องเที่ยวชายแดน ชุมชนน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจ ผลผลิต และรายได้ ภายใต้ความพอเพียง
การศึกษาดี ประเพณีคงอยู่ มุ่งสู่อาเซียน”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สร้างชุมชนให้น่าอยู่
สร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
2. ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนา
3. ชุมชนน่าอยู่
4. สร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นที่พึง
พอใจ
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวขี้วัด
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลม่วงยาย จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาที่ครอบคลุมไว้ทั้งสิ้น 8 ยุทธศาสตร์ 20 แนวทาง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การพัฒนาไฟฟ้า ถนน อาคาร และสิ่งสาธารณูปโภค
2. การพัฒนาสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์
3. การพัฒนาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางการพัฒนา

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสผู้
ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร
1. ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร และการพัฒนารายได้
2. ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางการพัฒนา

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางการพัฒนา

ด้านความมั่นคง
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางการพัฒนา

ด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข
2. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ยุทศศาสตร์ที่ 7
แนวทางการพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ อย่างถูกสุขลักษณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 8
แนวทางการพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ส่วนที่ 3
การประเมินและติดตามแผนพัฒนา
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น

10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น

11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด

12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จานวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 มีจานวนทั้งสิ้น 129 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,930,400 บาท
เบิกจ่าย ทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78 ของจานวนโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 6,507,154 บาท คิดเป็นร้อยละ 60
กันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 9 โครงการ งบประมาณ รวม 3,080,000
บาท
ปัญหา
1. ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาแผน มีการเปลี่ยนแปลง และมีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมออกมาเป็น
ระยะ ทาให้คณะกรรมการไม่ทราบเกี่ยวกับข้อเปลี่ยนแปลงในบางอย่าง
2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เนื่องจากติดปัญหา
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุดต่างๆอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระเบียบ และหนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนทราบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมอาเซี่ยน +
6 และ GMS
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นที่
อื่นๆที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณในแผน งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)
ที่ตั้ง
(บาท)

เบิกจาย

หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เทศบาลตําบลมวงยาย
2 โครงการพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยว
3 โครงการกอสรางแท็งค
เก็บน้ําบานหวยจอ หมูที่ 1

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
เทศบาลตําบบมวงยาย
พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
ในเขตเทศบาลตําบลมวงยาย
กอสรางแท็งคเก็บน้ําขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 7.00
เมตร ความจุไมนอยกวา 56
ลบ.ม. พิกัด 47Q 659873E
2221784N

100,000

50,000

25,060

50,000

50,000

50,000

300,000

300,000

300,000 กันเงินไวจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2562

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
10 บานไทยสามัคคี หมูที่
6

กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00
ม. ยาว 148.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 592.00 ตร.ม. พิกัด
47Q657913E
2219808N

330,000

330,000

330,000 กันเงินไวจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2563

5 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตบาน
ยายเหนือ หมูที่ 2

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
กวาง 0.40 ม. ยาว 147.00
ม. ลึก 0.40-0.50 ม. พิกัด
47Q659525E
2224480N

400,000

400,000

400,000 กันเงินไวจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2564

6 โครงการกอสรางราง
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ระบายน้ําสวนตอขยาย กวาง 0.40 ม. ยาว 100.00
(บานแมปา) บานมวง หมู ม. ลึก 0.70-0.80 ม. พิกัด
ที่ 3
47Q658037E
2224467N

300,000

300,000

300,000 กันเงินไวจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมอาเซี่ยน +
6 และ GMS
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นที่
อื่นๆที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณในแผน งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)
ที่ตั้ง
(บาท)

7 โครงการขยายสะพาน
หนาดงเวียงแกน

เบิกจาย

หมายเหตุ

ขยายผิวสะพานกวาง ขางละ
1.00 ม. ทั้งสองขาง ยาว 10
ม.ผิวทางหนา 0.25 ม.
พรอมราวสะพานเหล็กสองขาง
พิกัด 47Q658214E
2223732N

350,000

300,000

300,000 กันเงินไวจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2566

8 โครงการปรับปรุงบอขยะ กอสรางรั้วขนาด สูง 3 ม. ยาว
เทศบาลตําบลมวงยาย
รวม 313 ม. พรอมประตู
เหล็ก จํานวน 2 ชุด พิกัด
47Q659217E
2222796N

450,000

450,000

450,000 กันเงินไวจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2567

9 โครงการปรับปรุงสามแยก กอสรางถนน คสล. กวาง
หนาที่วาการอําเภอเวียง 5.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา
แกน
0.15 ม. พิกัด
47Q658252E
2224543N

300,000

300,000

300,000 กันเงินไวจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2568

10 โครงการปรับปรุง
ปรับปรุงหอประชุม ขนาด
หอประชุม บานหลู หมูที่ 1 กวาง 8.00 ม. ยาว 16.00
ม. พิกัด 47Q657979E
2221939N

500,000

400,000

400,000 กันเงินไวจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2569

รวม

3,080,000

2,880,000 2,855,060

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการกิจกรรมสภาเด็ก และ
เยาวชน
2 โครงการสงเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน
3 โครงการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุ
4 โครงการสงเสริมพัฒนาสตรี
5 โครงการสงเสริมความรักและ
ความอบอุนในครอบครัว
6 โครงการสงเสริมพัฒนาผูพิการ
7 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ผูดอยโอกาส และคนไรที่พึ่ง
รวม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

เบิกจาย

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

10,000

5,000

4,500

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

10,000

5,000

240

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

10,000
30,000
10,000

10,000
15,000
10,000

7,700
14,360
9,900

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

10,000
10,000

10,000
5,000

600
2,860

90,000

60,000

40,160

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการผลิตสินคาทางการเกษตร คุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 3 ดานเศรษฐกิจ และการเกษตร
ลําดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมแปรรูปผาปก
ลายมง
2 โครงการอบรมอาชีพผูสูงอายุ
3 โครงการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร
5 โครงการสงเสริมผลผลิตสมโอ
และสินคาในทองถิ่น
รวม

งบประมาณในแผน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

เบิกจาย

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

10,000

10,000

9,895

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

10,000
10,000

10,000
10,000

9,470
2,030

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

10,000

10,000

8,860

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

10,000

10,000

0

50,000

50,000

30,255

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการ
ทองเที่ยว
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเทิดทูนสถาบัน
1 ชาติ ศาสน กษัตริย
โครงการจัดงานวันครู
2 แหงชาติ
โครงการสนับสนุน
3 คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย

จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง

20,000

20,000

10,735

จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง

10,000

10,000

0

จัดหาอาหารกลางวันใหกับ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตําบลมวงยาย

1,225,000

1,176,000 1,015,600

โครงการสนับสนุน
จัดการเรียนการสอนใหกับ
คาใชจายการบริหาร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
สถานศึกษาของศูนย
เทศบาลตําบลมวงยาย
4 พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลมวงยาย(คา
จัดการเรียนการสอน)

408,000

408,000

353,600

โครงการอบรม
จัดอบรมใหความรู
5 คณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

5,000

5,000

3,300

โครงการอบรมครูผูดูแล จัดอบรมใหความรู
เด็ก/ผูดูแลเด็ก(อบรมผลิต
6 สื่อ,นวัตกรรม และศึกษาดู
งาน)

30,000

30,000

28,480

โครงการกีฬาสัมพันธ
7 ตําบลมวงยาย
โครงการกีฬาสีสัมพันธ
ระหวาง อปท. และ
8 ประชาชนในอําเภอเวียง
แกน

จัดการแขงขันกีฬา

80,000

80,000

78,980

จัดการแขงขันกีฬา

30,000

40,000

0

โครงการกีฬาสัมพันธ
9 โรงเรียนบานมวงยาย
โครงการกีฬาสัมพันธ
10 โรงเรียนบานหวยลึก

จัดการแขงขันกีฬา

10,000

10,000

10,000

จัดการแขงขันกีฬา

10,000

10,000

10,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการ
ทองเที่ยว
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย

โครงการกีฬาสัมพันธ
จัดการแขงขันกีฬา
11 โรงเรียนบานไทยสมบูรณ
โครงการกีฬาสัมพันธ
จัดการแขงขันกีฬา
12 โรงเรียนบานหลู
โครงการกีฬาสัมพันธสวน จัดการแขงขันกีฬา
ราชการ พอคา ประชาชน
13 อําเภอเวียงแกน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

25,000

20,000

0

โครงการแขงขันกีฬาฟุต
14 ซอลมวงยายคัพ
โครงการสงเสริมการ
15 พัฒนาเด็ก และเยาวชน
(งานวันเด็กแหงชาติ)

จัดการแขงขันกีฬา

30,000

30,000

29,290

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

90,000

70,000

64,950

โครงการขับเคลื่อน
16 วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนตําบลมวงยาย

จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู

20,000

10,000

8,800

จัดกิจกรรมตามประเพณี
17 โครงการถวายผีขุนน้ํา
18 โครงการถวายหนังแดง จัดกิจกรรมตามประเพณี
โครงการเทศการงานสมโอ จัดกิจกรรมตามประเพณี
19 และของดีอําเภอเวียงแกน

10,000
10,000
60,000

5,000
5,000
80,000

5,000
5,000
78,630

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จัดกิจกรรมตามประเพณี

10,000

6,000

6,000

โครงการประเพณีบุญปาง จัดกิจกรรมตามประเพณี
21 แปด
โครงการประเพณีปใหมขมุ จัดกิจกรรมตามประเพณี
22

10,000

6,000

6,000

10,000

10,000

5,000

ดครงการประเพณีปใหมมง จัดกิจกรรมตามประเพณี

40,000

40,000

40,000

20

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการ
ทองเที่ยว
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย

โครงการประเพณีปใหม
24 เยา(เมี่ยน)
โครงการประเพณีพอขุน
25 เม็งรายมหาราช
โครงการประเพณีลอย
26 กระทง
โครงการประเพณีวัน
27 เขาพรรษา
โครงการประเพณีไหลเรือ
28 ไฟ
โครงการสรงน้ําหลวงพอ
29 ทองทิพย
โครงการสืบสาน
30 วัฒนธรรมไทยรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมตามประเพณี

10,000

10,000

10,000

จัดกิจกรรมตามประเพณี

10,000

150,000

150,000

จัดกิจกรรมตามประเพณี

150,000

100,000

30,000

จัดกิจกรรมตามประเพณี

40,000

40,000

28,360

จัดกิจกรรมตามประเพณี

20,000

15,000

15,000

จัดกิจกรรมตามประเพณี

30,000

30,000

29,730

จัดกิจกรรมตามประเพณี

20,000

20,000

13,500

โครงการอนุรักษดนตรีสะ
31 ลอ ซอ ซึง
โครงการอนุรักษภูมิ
32 ปญญาทองถิ่น (กลุมตี
กลองสะบัดชัย)

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
และฝกปฏิบัติ
จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
และฝกปฏิบัติ

10,000

10,000

7,000

10,000

10,000

0

โครงการอนุรักษภูมิ
จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
33 ปญญาทองถิ่น (กลุมทําไม และฝกปฏิบัติ
กวาด)

10,000

10,000

10,000

โครงการอนุรักษภูมิ
34 ปญญาทองถิ่น (สมุนไพร
พื้นบาน)

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
และฝกปฏิบัติ

10,000

10,000

10,000

โครงการอนุรักษภูมิ
35 ปญญาทองถิ่น (แคนมง)

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
และฝกปฏิบัติ

15,000

15,000

15,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการ
ทองเที่ยว
ลําดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย

โครงการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น
36 (ศิลปะการแสดงตีกลอง
ยาว)

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
และฝกปฏิบัติ

10,000

10,000

5,400

โครงการพัฒนาสถานที่
37 ทองเที่ยว(สํานักปลัด)
โครงการสงเสริมการ
38 ทองเที่ยวแกงผาได
โครงการสงเสริมการ
39 ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

พัฒนาสถานที่ทองเที่ยว ทํา
ปายสื่อความหมาย
จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว
จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว

10,000

10,000

0

50,000

100,000

99,800

30,000

30,000

3,360

รวม

2,598,000

2,661,000 2,206,515

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการ
ทองเที่ยว
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการ
ทองเที่ยว
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 5 ดานความมั่นคง
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณใน
งบประมาณ
แผน
(บาท)
(บาท)
30,000
10,000

เบิกจาย

โครงการปองกันและแกไข
1 ปญหายาเสพติด
โครงการปองกันและลด
2 อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม

จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู
จัดตั้งจุดบริการ และอํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง
ชวงเทศกาล

20,000

10,000

4,860

โครงการปองกันและลด
3 อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลลอยกระทง

จัดตั้งจุดบริการ และอํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง
ชวงเทศกาล

20,000

10,000

0

โครงการปองกันและลด
4 อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

จัดตั้งจุดบริการ และอํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง
ชวงเทศกาล

20,000

10,000

7,120

30,000
120,000

10,000
50,000

8,760
20,740

5 โครงการพัฒนางาน อปพร. จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู
รวม

0

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออก
2 โครงการปองกันโรคพิษ
สุนัขบา
3 โครงการโรงเรียนผูสูงวัยใส
ใจสุขภาพ เทศบาลตําบล
มวงยาย

ฉีดพนหมอกควัน และรณรงค
ปองกันไขเลือดออก
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

4 โครงการสนับสนุนการ
ทํางานดานโรคเอดส
รวม

งบประมาณในแผน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

เบิกจาย

10,000

10,000

7,560

10,000

10,000

3,160

จัดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ

100,000

50,000

0

จัดกิจกรรมอบรม และรณรงค
ใหความรูดานเอดส

10,000

5,000

3,000

130,000

75,000

13,720

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 7 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

เบิกจาย

โครงการทองถิ่นไทย รวม ปลูกตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1 ใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว

20,000

15,000

15,000

โครงการกําจัดขยะเชิง
2 คุณภาพ

อบรม ใหความรู และรณรงค

50,000

50,000

2,600

โครงการปองกันไฟปา
อบรม ใหความรู และรณรงค
3 และแกไขปญหาหมอกควัน

30,000

80,000

25,080

โครงการอนุรักษปาตาม จัดกิจกรรม ปลูกตนไม สราง
4 แนวพระราชดําริของ
ฝาย
พระบาทสมเด็จพระ รวม

10,000

10,000

8,060

110,000

155,000

50,740

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลมวงยาย ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
2 โครงการศูนยบริการประชาชน
3 โครงการใหความรูการติดตาม
ขอมูลขาวสารการดําเนินงาน
เทศบาลทางระบบอินเตอรเน็ต

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู
จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู
จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู

งบประมาณในแผน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

เบิกจาย

400,000
10,000
10,000

200,000
5,000
20,000

113,905
0
5,200

ลงพื้นที่พบปะกับประชาชน
เก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา
5 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน อบรม และเปนหนวย
ชุมขน และจัดเก็บขอมูลเพื่อการ อํานวยการสนับสนุนการ
พัฒนา
จัดทําแผนชุมชน

50,000

30,000

7,400

50,000

20,000

3,440

6 โครงการใหความรู และ
ชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน

จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู

10,000

5,000

2,960

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี
รวม

ออกหนวยบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000

5,000

720

540,000

285,000

133,625

4 โครงการเทศบาลพบประชาชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณในแผน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบ
1 ตัน แบบมีที่นั่งหลังคนขับ มีที่นั่งหลังคนขับ ขับเคลื่อน 4 ลอ
ขับเคลื่อน 4 ลอ
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ

821,000

821,000

2 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด

300,000

300,000

30,000
26,400

30,000
26,400

32,000

32,000

20,000
20,000
10,000
9,000

20,000
20,000
10,000
9,000

22,000

22,000

7,900

7,900

22,500

22,500

22,500

22,500

7,900

7,900

ติดตั้งกลองวงจรปดในเขตเทศบาล
ตําบลมวงยาย
3 โครงการจัดซื้อโตะพับ
จัดซื้อโตะพับ จํานวน 15 ตัว
4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร
เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด LED ขาวดํา ราคาเครื่อง
ละ 3,300 บาท จํานวน 8 เครื่อง
5 โครงการจัดซื้อปายไฟ
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ
6 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
7 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน
8 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน
9 โครงการจัดซื้อโตะ

จัดซื้อปายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
จํานวน 4 อัน

ตูเก็บเอกสาร 4 ชุด
โตะทํางาน 4 ตัว
เกาอี้ทํางาน / 4 ตัว
โตะคอมพิวเตอร / 3 ตัว

คอมพิวเตอร
10 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร แบบประมวลผล
แบบประมวลผลแบบที่ 1 แบบที่ 1 /1 เครื่อง
11 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ

จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED เครื่อง
ขาวดํา
12 ตูเก็บเอกสารเหล็กแบบ
จัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก
บานเลื่อน
จํานวน 5 หลัง
13 ตูเก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 จัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก
บาน
จํานวน 5 หลัง
14 เครื่องพิมพเลเซอร
จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1
เครื่อง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

15 ตูเก็บเอกสารเหล็กแบบ

บานเลื่อน
16 เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก
17 เครื่องสํารองไฟ
18 เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก

ขนาด A3
รวม

จัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก
จํานวน 3 หลัง
จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน
3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณในแผน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

13,500

13,500

4,300

4,300

7,500

7,500

7,900

7,900

1,384,400 1,384,400

เบิกจาย
734,000

30,0000
(กันเงิน)
24,000
26,400

32,000
14,000

20,000
10,000
7,950
21,900

7,690

22,500
22,500
7,900

เบิกจาย

13,500
4,300
7,500
7,900
984,040

เงินอุดหนุนหนวยงานตางๆ
ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสอง

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง(ไฟกิ่ง)
ในเขตพื้นที่ตําบลมวงยาย

300,000

300,000

208,780

2 โครงการปองกันและแกไข

จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู

30,000

20,000

20,000

3 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยา จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู

30,000

20,000

20,000

จัดหาอาหารกลางวันใหกับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานมวงยาย ,
บานหวยลึก,บานไทยสมบูรณ ,
บานหลู

2,400,000

2,400,000

2,304,000

ทําหมันสุนัข และแมว ในพื้นที่
คุมกําเนิดสุนัข และแมว
ตําบลมวงยาย
6 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน
คณะกรรมการหมูบาน และ
ชุมชน
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 1

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

0

7 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน

20,000

20,000

0

8 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน

20,000

20,000

0

9 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน

35,000

35,000

0

โครงการ/กิจกรรม

สวาง(ไฟกิ่ง)ในเขตพื้นที่ตําบล
มวงยาย

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย

ปญหายาเสพติด โรงเรียนบาน
มวงยาย

เสพติด และอบายมุข
4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
เกี่ยวกับการศึกษา(อาหาร
กลางวัน)

5 โครงการสนับสนุนการ

คณะกรรมการหมูบาน และ
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 2
คณะกรรมการหมูบาน และ
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 3
คณะกรรมการหมูบาน และ
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 4

ชุมชน

ชุมชน

ชุมชน

เงินอุดหนุนหนวยงานตางๆ
ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

10 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน

25,000

25,000

0

11 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน

20,000

20,000

0

12 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน

20,000

20,000

0

13 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน

20,000

20,000

0

14 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน อบรมใหความรู และจัดทําแผน

20,000

20,000

0

15 โครงการสงเสริมและพัฒนา

จัดกิจกรรม อบรม ใหความรู

10,000

10,000

10,000

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับฐพิธี ราช
พิธีเนื่องในวันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย และงาน
ประเพณีสําคัญของจังหวัด
เชียงราย

25,000

25,000

25,000

จัดงานพิธีถวายดอกไมจันทน
ดอกไมจันทน และพิธีถวายพระ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
เพลิงพระบรมศพ
ศพพระบาทสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาภูมิพลอดุลยเดช

50,000

50,000

50,000

โครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการหมูบาน และ
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 5
คณะกรรมการหมูบาน และ
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 6
คณะกรรมการหมูบาน และ
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 7
คณะกรรมการหมูบาน และ
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 8
คณะกรรมการหมูบาน และ
สงเสริมความเขมแข็งแผน
ชุมชน หมูที่ 9

ศักยภาพสตรีอําเภอเวียงแกน
16 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี
เนื่องในวันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย และงาน
ประเพณีสําคัญของจังหวัด
เชียงราย

17 โครงการจัดงานพิธีถวาย

งบประมาณ
(บาท)

ชุมชน

ชุมชน

ชุมชน

ชุมชน

ชุมชน

เบิกจาย

เงินอุดหนุนหนวยงานตางๆ
ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการแขงขันกีฬามัธยม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณในแผน
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย

จัดการแขงขันกีฬา และสง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน
จัดการแขงขันกีฬา และสง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน
จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

20,000

20,000

20,000

60,000

60,000

60,000

30,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู

30,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

23 โครงการอันเนื่องมาจาก

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

24 โครงการอันเนื่องมาจาก

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

25 โครงการอันเนื่องมาจาก

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

26 โครงการอันเนื่องมาจาก

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

27 โครงการอันเนื่องมาจาก

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

28 โครงการอันเนื่องมาจาก

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

29 โครงการอันเนื่องมาจาก

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

19
20
21
22

ขยายโอกาส
โครงการแขงขันกีฬาเครือขาย
มวงยาย หลายงาว
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการรักษบานเกิด ดนตรี
พื้นเมือง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานหลู หมูที่ 1
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานยายเหนือ หมูที่ 2
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานมวง หมูที่ 3
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานหวยลึก หมูที่ 4
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานยายใต หมูที่ 5
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานไทยสามัคคี หมูที่ 6
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานไทยพัฒนา หมูที่ 7
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานไทยเจริญ หมูที่ 8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย

เงินอุดหนุนหนวยงานตางๆ
ลําดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการอันเนื่องมาจาก

จัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง

งบประมาณในแผน
(บาท)
20,000

งบประมาณ
(บาท)
20,000

เบิกจาย
20,000

พระราชดําริ ดานสาธารณสุข
บานไทยสมบูรณ หมูที่ 9

รวม

3,370,000 3,330,000 2,942,780

แบบตามแผนการดําเนินงาน
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานเศรฐกิจ การเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นันทนาการ และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ครุภัณฑ
เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
จํานวนงบประมาณ จํานวนงบประมาณ จํานวนโครงการที่
โครงการที่
ในแผน(บาท)
(บาท)
ดําเนินการแลว
ดําเนินงาน
10
3,080,000
2,880,000
2
7
5
39

90,000
50,000
2,538,000

5
4
4

รอยละของ
โครงการที่
ดําเนินการแลว
20

จํานวน
รอยละของ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เบิกจาย(บาท) ทีเ่ บิกจาย
75,060
3

60,000
50,000
2,661,000

7
4
34

100
80
87

40,160
30,255
2,206,515

67
61
83

120,000
130,000
110,000

50,000
75,000
155,000

3
3
4

60
75
100

20,250
13,720
50,740

41
18
33

7

540,000

285,000

6

86

133,625

47

18
30
129

1,384,400
3,370,000
11,412,400

17
21
101

94
70
78

984,040
2,952,780
6,507,145

71
89
60

1,384,400
3,330,000
10,930,400

