ประกาศ อบต.แม่ลาหลวง
เรื่ อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ไปอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.แม่ลาหลวง จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนิ นงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่ วมในการตรวจสอบและกากับการบริ หารจัดการ อบต.แม่ลาหลวง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์
คนพัฒนา เมืองพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมภิบาล

ข. พันธกิจ
อบต.แม่ลาหลวง มุ่งพัฒนาการศึกษาคนในตาบลแม่ลาหลวง ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริ หารงาน
ค. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 11 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2. การส่ งเสริ มกีฬาและนัทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1. ส่ งเสริ มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในตาบล
2. การส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการรายย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การสื บทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
1. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสุ ขภาพ อนามัย
2. ส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัย
3. ส่ งเสริ มการจัดระบบสุ ขภาพภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ ง
2. การพัฒนา ปรับปรุ งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว
1. การอนุรักษ์ฟ้ื นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2. การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเฃิงนิเวศน์ และโฮมสเตย์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
1. สวัสดิการสงเคราะห์
2. สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. การอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ
2. การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
3. การส่ งเสริ มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระดับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเกษตร

1. การพัฒนาศักยภาพการทาการเกษตรกรรม
2. การส่ งเสริ มการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การสร้างเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร
1. การสร้างจิตสานึก และการพัฒนาความสามารถบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. การตรวจสอบและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมกับภาคประชาชน
3. การปรับปรุ ง กฎ ระเบียบ วีธีการทางานและการสร้างแรงจูงใจ
4. การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและกระบวนการประชาสังคม

ง. การวางแผน
อบต.แม่ลาหลวง ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557) ตามกระบวนการที่บญั ญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

อบต.แม่ลาหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557) เมื่อวันที่ DATE1 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตาม
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557)
ยุทธศาสตร์

จานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
21
พัฒนาด้าน
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ลงทุน

8

2557
งบประมาณ
จานวน
3,499,860.00
21

387,800.00

9

2558
งบประมาณ
จานวน
###########
16

1,447,800.00

4

2559
งบประมาณ
1,858,000.00

115,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

26

519,000.00

24

617,000.00

25

632,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุ ข

16

1,136,200.00

15

3,318,000.00

13

818,000.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
อนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว

91

##########

72

###########

56

###########

5

180,000.00

12

4,390,000.00

7

5,920,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์

8

4,444,500.00

13

4,584,500.00

8

4,444,500.00

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

7

345,000.00

6

3,280,000.00

5

250,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร

8

250,000.00

5

190,000.00

3

110,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 10
การพัฒนาด้าน
ความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

4

650,000.00

3

1,485,000.00

2

1,350,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

รวม

26

3,272,650.00

2

600,000.00

1

100,000.00

220

##########

182

###########

140

###########

แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 การพัฒนาด้ านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 การพัฒนาด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2559

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว

2557

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิ…
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านการศึกษา
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แผนภูมแิ สดงมูลค่ าโครงการ การจัดทาแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 การพัฒนาด้ านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 การพัฒนาด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2559

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว

2557

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิ…
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านการศึกษา
0.00

100,000,000.00

200,000,000.00
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จ. การจัดทางบประมาณ

ผูบ้ ริ หาร ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 134
โครงการ งบประมาณ 17,517,406.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์

15
5
21

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ
5,538,260.00
80,000.00
514,000.00

10
37
4
8
7
4
2
21

616,360.00
970,000.00
130,000.00
6,713,100.00
105,000.00
80,000.00
39,800.00
2,730,886.00

134

17,517,406.00

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร
รวม

แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ ทีไ่ ด้ รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 การพัฒนาด้ านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 การพัฒนาด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว

โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิ…
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านการศึกษา
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แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ ทีไ่ ด้ รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 การพัฒนาด้ านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 การพัฒนาด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและ…
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านการศึกษา
0.00

2,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แม่ลาหลวง มีดงั นี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้ อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

บัณฑิตน้อย

รายได้
จัดเก็บเอง

35,000.00

เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้และการศึกษา
ให้กบั เด็กก่อนวัย
เรี ยน

จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสาเร็ จการศึกษา
แก่เด็กในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
แม่ลาหลวง

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

วันแม่
แห่งชาติศพด.

รายได้
จัดเก็บเอง

15,000.00

เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้และการศึกษา
ให้กบั เด็ก หรื อ
เยาวชน ประชาชน

จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ และ
วันพ่อแห่ งชาติ

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

อินเตอร์เน็ต
ตาบล

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

13,000.00

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการ เงินอุดหนุน
สนับสนุน
ทัว่ ไป
ค่าใช้จ่ายการ
บริ หาร
สถานศึกษา

#########

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารสถานศึกษา
ในสังกัด อบต.แม่ลา
หลวง

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

ก่อสร้าง/
ปรับปรุ งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.แม่
ลาหลวง

180,000.00

เพื่อก่อสร้างหรื อ
ก่อสร้าง/ปรับปรุ ง
ปรับปรุ งศูนย์พฒั นา อาคารเรี ยน หรื อรั้ว
เด็กเล็กให้มี
หรื อปรับภูมิทศั น์
สภาพแวดล้อมที่ดี
ศูนย์พฒั นาเด็กใน
เอื้อต่อการเตรี ยม
สังกัด อบต. 7 แห่ง
ความพร้อมให้กบั เด็ก
ก่อนวัยเรี ยน

รายได้
จัดเก็บเอง

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาสัมพันธ์และ
และประชาชนทัว่ ไป
จัดให้บริ การ
ได้รับการส่ งเสริ ม อินเตอร์ เน็ตตาบลแก่
การศึกษามีการเรี ยนรู้ ประชาชนทัว่ ไป

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จานวน 7 แห่ง

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

สนับสนุนการ เงินอุดหนุน
จัดการศึกษา
ทัว่ ไป
ตลอดชีวิต
โรงเรี ยน
สังกัด สพป. 5
โรงเรี ยน

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

ส่ งเสริ มศึกษา
สาหรับเด็ก
ยากไร้ ด้อย
โอกาสใน
ตาบลแม่ลา
หลวง

รายได้
จัดเก็บเอง

#########

เพื่อส่ งเสริ ม
อุดหนุนกิจกรรม
การศึกษาในระบบ
ส่ งเสริ มการศึกษา
โรงเรี ยนและตาม เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ภมู ิ
อัธยาศัยเกี่ยวกับ
ปัญญาท้องถิ่น หรื อ
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่สถานศึกษาใน
ตาบลแม่ลาหลวง
ตาบล

22,000.00

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
จัดทุนการศึกษา
ด้านการศึกษาสาหรับ สาหรับเด็กยากไร้แต่
เด็กผูย้ ากไร้และเรี ยน เรี ยนดีในเขตตาบล
ดีในเขตตาบลแม่ลา
แม่ลาหลวง อย่าง
หลวง ให้มีโอกาส
น้อย 3 ทุน
ด้านการศึกษามาขึ้น

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

แข่งขันกีฬา
ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

วันเด็ก
แห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00

เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้และการศึกษา
ให้กบั เด็กก่อนวัย
เรี ยน

จัดการแข่งขันกีฬา
ให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.

180,000.00 เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนาการ
ของเด็ก สร้างความ
ตระหนักถึงความ
สาคัญ ของเด็ก

จัดงานวันเด็ก
ประจาปี หรื อ
อุดหนุนโรงเรี ยนใน
สังกัด สพฐ. 5
โรงเรี ยน

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

แข่งขันกีฬา
ตาบลแม่ลา
หลวง
ประจาปี

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

160,000.00 เพื่อส่ งเสริ มการกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา
การออกกาลังกาย ระดับตาบลประจาปี
ความสามัคคีและ
นันทนาการความ
ร่ วมมือระหว่าง
ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ
เอกชนและอื่น ๆ เพือ่
บรรลุจุดมุ่งหมายการ
พัฒนา

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

กีฬา
ประชาชน
ท้องถิ่น
สัมพันธ์
ประจาปี

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

330,000.00 จัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วม จัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ประจาปี
สัมพันธ์ประจาปี
2557

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการ
เตรี ยมความ
พร้อมเด็กระวี
ศึกษา

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00

เพื่อส่ งเสริ มให้เด็ก
และเยาวชนสนใจ
ศึกษาด้านศาสนาและ
สื บทอด

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้ นหรื อจัด
โครงการกิจกรรม
เตรี ยมความพร้อม
เด็กระวีศึกษา ม.6 ,
ม.8

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการวัน
พ่อ ศพด.

รายได้
จัดเก็บเอง

15,000.00

เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้และการศึกษา
ให้กบั เด็ก หรื อ
เยาวชน ประชาชน

จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันวันพ่อแห่งชาติ

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลค
ริ สเตียนคัพ พี่
สอนน้อง หมู่
ที่ 5

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนห่ างไกลยา
เสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล

15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการ
อาหารเสริ ม
(นม)

16 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

ปรับปรุ ง
ซ่อมแซมที่ทา
การกลุ่ม
น้ าพริ กลาบน้ าพริ กตาแดง
ม.7

17 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

ส่ งเสริ มกลุ่ม
อาชีพสตรี

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

#########

เพื่อให้เด็ก ในพื้นที่
ตาบลแม่ลาหลวง
ได้รับสนับสนุนให้
ได้รับการดื่มนมเป็ น
ประจาทุกวัน

สนับสนุนนม
โรงเรี ยน

0.00

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส่ งเสริ มการ
ประกอบอาชีพ

อาคารที่ทาการกลุ่ม
อาชีพ จานวน 1
แห่ง

40,000.00

เพื่อพัฒนากลุ่ม
พัฒนาสตรี ภายใน
ตาบลแม่ลาหลวง

จัดฝึ กอบรมอาชีพ
เสริ มกลุ่มพัฒนาสตรี
ตาบลแม่ลาหลวง

18 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

ส่ งเสริ มอาชีพ
กลุ่มทอผ้า

0.00

เพื่อส่ งเสริ มการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้สร้างงานและสร้าง
รายได้ตลอดจน
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั กลุ่มอาชีพ

19 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ศูนย์เรี ยนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้าน
สุ ขใจ ม. 9

0.00

เพื่อส่ งเสริ มให้
จัดกิจกรรมสาธิ ต
ประชาชนดาเนินชีวิต การเลี้ยงหมู , กบ ,
ตามแนวเศรษฐกิจ ไก่ และการเพาะเห็ด
พอเพียง

20 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูส้ ูงอายุ

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

40,000.00 เพื่อส่ งเสริ มอาชีพแก่
ผูส้ ูงอายุ

จัดฝึ กอบรมและการ
แปรรู ปผ้าทอกลุ่มทอ
ผ้าหรื อสนับสนุน
จักรเย็บผ้า ม.4,ม.6,ม.
3,ม.5,ม.8, ม.7, ม.9

จัดอบรม ส่ งเสริ ม
อาชีพ ศึกษาดูงาน

21 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

วันคริ สต์มาส เงินอุดหนุน
ม.3,ม.4,ม.6,
ทัว่ ไป
ม.8,ม.5,ม.9

22 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

อนุรักษ์การ เงินอุดหนุน
แต่งกายตาม
ทัว่ ไป
วัฒนธรรมชน
เผ่า

23 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี ปอย
ส่ างลอง

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
มี เอกลักษณ์ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
และให้ความสาคัญ
ต่อศาสนา

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้ นหรื อจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวันคริ สต์มาส
จานวน 6 หมู่บา้ น

5,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน รณรงค์ให้ประชาชน
มี เอกลักษณ์ทาง
แต่งกายตาม
ศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรมชนเผ่า
เนื่องในวันสาคัญ
ต่าง ๆ
20,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
อุดหนุน
มี เอกลักษณ์ทาง
คณะกรรมการ
ศิลปะ วัฒนธรรม หมู่บา้ น หรื อจัดงาน
และให้ความสาคัญ ประเพณี ปอยส่ างลอง
ต่อศาสนา
ในตาบลแม่ลาหลวง

24 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ วันอิสเตอร์ ม.
ปั ญญาท้องถิ่น
3 , ม.4 ,ม.6
และ ม. 8,

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
อุดหนุน
มี เอกลักษณ์ทาง
คณะกรรมการ
ศิลปะ วัฒนธรรม หมู่บา้ นหรื อจัดงาน
และให้ความสาคัญ วันอิสเตอร์ ม.3 , ม.
ต่อศาสนา
4 ,ม.6 และ ม. 8,ม.5
ม.9

25 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี แห่
จองพารา

รายได้
จัดเก็บเอง

5,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
อุดหนุน
มี เอกลักษณ์ทาง
คณะกรรมการ
ศิลปะ วัฒนธรรม หมู่บา้ นหรื อจัดงาน
และให้ความสาคัญ ประเพณี แห่จองพารา
ต่อศาสนา
ม. 1 และ ม. 7

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี สรง
น้ าศาลเจ้า

รายได้
จัดเก็บเอง

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่น

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้ นหรื อจัด
ประเพณี สรงน้ าศาล
เจ้า ม.2,9

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี ลอย
กระทง

รายได้
จัดเก็บเอง

28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ประเพณี
ปั ญญาท้องถิ่น
ตานก๋ วยสลาก
/ สลากภัตร
ม.1 ,ม.2 ,ม.7,
ม.9

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
จัดกิจกรรมที่
มี เอกลักษณ์ทาง เกี่ยวข้องกับประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรม ตามวัฒนธรรมไทย
และให้ความสาคัญ
ล้านนา
ต่อศาสนา

29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บเอง

15,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
จัดกิจกรรมที่
มี เอกลักษณ์ทาง เกี่ยวข้องกับประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรม
ออกพรรษา ตาม
และให้ความสาคัญ วัฒนธรรมไทยใหญ่
ต่อศาสนา

ประเพณี ออก
หว่า หรื อ
ออกพรรษา

115,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
มี เอกลักษณ์ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
และอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

จัดงานประเพณี ลอย
กระทงหรื ออุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้ นในการจัด
งานประจาปี

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

จัดงาน
ประเพณี ปี
ใหม่นอ้ ย

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
มี เอกลักษณ์ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
และให้ความสาคัญ
กับศาสนา ร่ วมรักษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้ นหรื อจัดงาน
ในการจัดงาน
ประเพณี ปีใหม่นอ้ ย
ประกวดบั้งไฟหรื อ
ดอกไม้ไฟ ประจาปี
ม.1,ม.2,ม.7,ม.9

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี
สงกรานต์

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

90,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
จัดกิจกรรมที่
มีเอก- ลักษณ์ทาง เกี่ยวข้องกับประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรมให้ รดน้ าดาหัวผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ความสาคัญต่อ
และวันสงกรานต์
ศาสนา

32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี
เข้าพรรษา

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

25,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
จัดกิจกรรมที่
มี เอกลักษณ์ทาง เกี่ยวข้องกับประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรม เข้าพรรษา เช่นการ
และให้ความสาคัญ ทาบุญ หรื อแห่เทียน
ต่อศาสนา
เข้าพรรษา

33 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี แห่
ไม้ก้ า หมูที่ 1
,2,7,9

รายได้
จัดเก็บเอง

12,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
จัดกิจกรรมที่
มี เอกลักษณ์ทาง เกี่ยวข้องกับประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรม
แห่ไม้ก้ า หรื อ
และให้ความสาคัญ
อุดหนุน
ต่อศาสนา
คณะกรรมการ
หมู่บา้ น ม.1,ม.2,ม.
7,ม.9

34 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ งานประเพณี
ปั ญญาท้องถิ่น
สื บชะตาบ้านดาหัวเจ้าเมือง

รายได้
จัดเก็บเอง

5,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
อุดหนุน
มี เอกลักษณ์ทาง
คณะกรรมการ
ศิลปะ วัฒนธรรม
หมู่บา้ นในการจัด
และให้ความสาคัญ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ต่อศาสนา
กับประเพณี สืบชะตา
บ้านและดาหัวเจ้า
เมือง
ม. 1ม.7,
ม.5

35 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี งาน
อุปคุต

รายได้
จัดเก็บเอง

36 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ สนับสนุนการ เงินอุดหนุน
ปั ญญาท้องถิ่น
จัดงานรัฐพิธี
ทัว่ ไป
เช่น วันแม่
แห่งชาติ วัน
พ่อแห่งชาติ
ฯลฯ
37 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ประเพณี ผกู
ข้อมือใน
เทศกาลปี ใหม่

รายได้
จัดเก็บเอง

5,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
จัดงานเกี่ยวกับ
มี เอกลักษณ์ทาง ประเพณี อุปคุต ให้แก่
ศิลปะ วัฒนธรรม ประชาชนตาบลแม่
และให้ความสาคัญ
ลาหลวง
ต่อศาสนา

10,000.00 เพื่อสนับสนุนอาเภอ
แม่ลาน้อยในการจัด
งานรัฐพิธีต่าง ๆ

อุดหนุนอาเภอแม่ลา
น้อยในการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีเช่น
วันแม่แห่งชาติ วัน
พ่อแห่งชาติ ฯลฯ

2,000.00 เพื่อสื บสานประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้ นหรื อการจัด
งานประเพณี ผกู
ข้อมือในเทศกาลปี
ใหม่ ม.3

38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ค่ายอนุชน
ภาคฤดูร้อน
หมูที่ 3 ,6 , 8

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00

เพื่อส่ งเสริ มการทา
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนในช่วงปิ ด
เทอม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้ น หรื อจัด
อบรมค่ายเยาวชน
ผูน้ าทางด้านศาสนา
คริ สต์ใน ม.3 , ม.6
และ ม.8

39 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ ค่ายคุณธรรม เงินอุดหนุน
ปั ญญาท้องถิ่น
และจริ ยธรรม
ทัว่ ไป

20,000.00

เพื่อส่ งเสริ มการทา
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนด้านศาสนา
และวัฒนธรรม และ
ห่างไกลยาเสพติด

จัดอบรมเข้าค่าย
คุณธรรมและ
จริ ยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ม.4,ม.5

40 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

การแข่งขัน
ดอกไม้เพลิง
หมู่ที่ 7

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00

เพื่อสื บสาร
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

จัดการแข่งขันอดก
ไม้เพลิง

41 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

เด็กระวีศึกษา
หมูที่ 6

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00

เพื่อสื บทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
เด็กระวีศึกษา

42 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

สาธารณสุ ข
มูลฐาน
หมู่บา้ น

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

90,000.00

เพื่อส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า

อุดหนุน
คณะกรรมการ
สาธารณสุ ขหมู่บา้ น
เป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ทากิจกรรมด้าน
สาธารณสุ ขมูลฐาน 9
หมู่

43 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

โครงการ
ชุมชน
เข้มแข็ง
เอาชนะยา
เสพติด ตชด.
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รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00

เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดในตาบลไม่ให้
แพร่ ระบาดเพิ่มมาก
ขึ้น

ติดตั้งกล้อง cctv
วงจรปิ ด- ก่อสร้าง
ศูนย์ออกกาลังกาย ก่อสร้างศูนย์ออก
กาลังกาย - ก่อสร้าง
ศูนย์ออกกาลังกาย ก่อสร้างศูนย์ออก
กาลังกาย

44 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

กองทุนแม่
ของแผ่นดิน

0.00

เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด

- สงเคราะห์
ช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับ
ผลมกระทบจากภัย
ของยาเสพติด

45 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

สงเคราะห์ เงินอุดหนุน
ผูป้ ่ วยเอดส์
ทัว่ ไป
และผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบ
จากโรคเอดส์

20,000.00

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนิ นกิจกรรมของ
กองทุนโรคเอดส์

อุดหนุนกองทุนโรค
เอดส์อาเภอแม่ลา
น้อย สาธารณสุ ข
อาเภอ ในการดาเนิน
กิจกรรมของกองทุน
ในการควบคุม
ป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

46 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

ป้ องกันการ
แพร่ ระบาด
โรค
ไข้เลือดออก
ไข้มาลาเรี ย
และโรค
เท้าช้าง

36,000.00 เพื่อป้ องกันการแพร่
ระบาดโรค
ไข้เลือดออก ไข้
มาลาเรี ย และโรค
เท้าช้าง

ปฏิบตั ิการฉี ดพ่น
หมอกควัน แจกจ่าย
ทรายอะเบทและหรื อ
อุดหนุน รพ.สต.ใน
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้ องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

รายได้
จัดเก็บเอง

47 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

ป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้า
และลดความ
เสี่ ยงจากการ
ถูกสุ นขั กัด

รายได้
จัดเก็บเอง

35,000.00

เพื่อป้ องกันโรคพิษ ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
สุ นขั บ้าและลดความ พิษสุ นขั บ้าและและ
เสี่ ยงจากการถูกสุ นขั
รณรงค์เพื่อลดความ
กัด
เสี่ ยงจากการถูกสุ นขั
กัดให้แก่ประชาชน
ในตาบล

48 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุ ขภาพระดับ
ท้องถิ่น
(อบต.)

รายได้
จัดเก็บเอง

67,160.00

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานระบบ
หลักประกันสุ ขภาพ
ระดับท้องถิ่น

สมทบระบบ
หลักประกันสุ ขภาพ
ระดับท้องถิ่น (อบต.)

49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

โครงการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ องการผลิต
เครื่ องกรอง
น้ า

รายได้
จัดเก็บเอง

80,600.00

เพื่อให้ชาวบ้านมี
ความรู ้ในการใช้น้ าที่
สะอาดและปลอดภัย

จัดอบรม การทา
เครื่ องกรองน้ า้้

50 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

โครงการ
ป้ องกัน
ควบคุม
ไข้เลือดออก
รพ.สต.แม่ลา
หลวง รพ.
สต.แม่สุ

รายได้
จัดเก็บเอง

122,600.00 เพื่อป้ องกันการแพร่
ระบาดของไข้เลือก
ออก

ออกพ้นสารเคมีใน
หมู่บา้ นเป้ าหมายทุก
หมู่บา้ น

51 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

สาธารณสุ ข
มูลฐาน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

135,000.00

สนับสนุน
งบประมาณด้าน
สาธารณสุ ขมูลฐาน

52 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน
คสล.สาย
สานักสงฆ์ทุ่ง
ป่ าคา

0.00

เพื่อให้ประชาชน
บริ หารจัดการด้าน
สาธารณสุ ขพื้นฐาน

เพื่อให้ประชาชนมี ถนน คสล.กว้าง 3 ม.
ถนนใช้ในการ
ยาว 170 ม. หนา 0.15
คมนาคมเป็ นไป
ม.
โดยสะดวก รวดเร็ ว

53 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล.สาย
ดอยจัก๊ จู ้
(หนอง
ผักเผ็ด) ม. 1

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 3 ม. ยาว 120 ม.
หนา 0.15 ม.

54 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล. สาย
กลางบ้านหลังวัดแม่ลา
หลวง ม.1

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล.
ถนนใช้ในการ
กว้าง 3 ม. ยาว 26 ม.
คมนาคมเป็ นไป
หนา 0.15 ม. และ
โดยสะดวก รวดเร็ ว ขั้นบันได คสล. กว้าง
1 ม. ยาว 26 ม. พร้อม
ราวจับ

55 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ ง/
ซ่อมแซม
สะพานแขวน
(สลิง) หลัง
ศาลา
ประชาคม
บ้านห้วยกอง
เป๊ าะ ม.3

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

กว้าง 1.5 ม. ยาว 50
ม.

56 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ งถนน
ดินสายแม่สา
เพ็งเหนือห้วยโป่ ง ม.3

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

กว้าง 3 ม. ยาว
5,000 ม.

57 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน
คสล. สาย
บ้าน ธวัชชัย
ชมไพรวัลย์ .
ม.4

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

4 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

58 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน
คสล. สายป่ า
ช้าบ้านห้วย
กู่ป๊ะ ม.4

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม.
ถนนใช้ในการ
หนา 0.15 ม.
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

59 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ งถนน
สายบ้านห้วย
กู่ป๊ะ เชื่อม
บ้านทุ่งวัง
กว้าง ม.4

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

60 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน
คสล.สาย
โบสถ์
คริ สตจักร
สันติสุข ม.5

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม.
ถนนใช้ในการ
หนา 0.15 ม.
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

กว้าง 3 ม. ยาว 6,000
ม.

61 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ งถนน
สายลาเลียง
ผลิตผล
ทางการ
เกษตรสาย
ห้วยน้ ารุ กห้วยหยวก ม.
5

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000
ม.

62 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ งถนน
สายลาเลียง
ผลิตผล
ทางการ
เกษตร ม.6

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

วางท่อลอดถนน 0.8
ม. จานวน 4 ท่อน
จานวน 2 จุด (ห้วย
กะลา 1 จุด ,ภายใน
หมู่บา้ น 1 จุด)

63 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ งถนน
สายลาเลียง
ทาง
การเกษตร
(ห้วยนาจอง)
วางทอลอด
ถนน &#248;
0.8 ม. จานวน
4 ท่อน
จานวน 1 จุด
ม. 7

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

วางทอลอดถนน 0.8
ม. จานวน 4 ท่อน
จานวน 1 จุด

64 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้าง
สะพาน คสล.
ข้ามลาน้ าลา
(บริ เวณสบ
ลา) ม.6 ม.7

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

กว้าง 10 ม. ยาว 170
ม.

65 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน
คสล.ภายใน
หมู่บา้ น สาย
ดาบพิณ ม.7

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.
ถนนใช้ในการ
หนา 0.15 ม.
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

66 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้าง ถนน
คสล. สาย
บ้านร้าง ?สบ
ห้วยปู่ ลอย ม.
8

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

67 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ ง
เงินอุดหนุน
ซ่อมแซม
ทัว่ ไป
ขยายถนนสาย
ห้วยหิ นมอด
ม.8

68 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ ง
สะพานแขวน
(สะพานสลิง)
ข้ามน้ ายวม
ม.9

120,000.00

0.00

กว้าง 4 ม. ยาว 200
ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

ระยะทางรวม 150 ม.
จานวน 1 แห่ง

69 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ ง
ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
สายห้วยริ น
ม.9

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

กว้าง 6 ม. ยาว 7,000
ม.

70 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน
คสล.
สายริ มคลอง
? วัดสุ ขใจ ม.
9

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.
ถนนใช้ในการ
หนา 0.15 ม.
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

71 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ ง
ซ่อมแซม
ถนน ม.9 สาย
สุ ขใจ (แยก
ศาลาประ
ศาลา
ประชาคม ?
ห้วยไก่ป่า

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ ว

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000
ม.

72 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้าง
สะพานแขวน
(สะพานสลิง)
บริ เวณสบลา

0.00

เพื่อให้ประชาชนใช้
ในการคมนาคม
เป็ นไปโดยสะดวก
รวดเร็ ว

กว้าง 1.5 ยาว 100
ม. สูง 2.5 ม.

73 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้างลาน
จอดรถ คสล.
ป่ าช้าบ้านแม่
ลาหลวง ม.1

0.00 เพื่อให้มาลานจอดรถ ก่อสร้างลาดจอดรถ
ใช้ในกิจกรรม
คสล. กว้าง 20 ม. ยาว
ฌาปนกิจ
6.5 ม. หนา 0.15 ม.

74 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการขุด
ลอกฝายน้ า
ล้นห้วยแม่
เห่วย ม.1 ม.5
ม.7 ม.4

0.00 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า ขุดลอกฝ่ ายน้ าล้น
ใช้เพื่อการผลิต
ห้วยแม่เหว่ย เฉลี่ย
เกษตรกรรมอย่าง กว้าง 20 ม. ยาว 50 ม.
เพียงพอ
ลึก 4 ม.

75 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ขยายเขต
เงินอุดหนุน
ไฟฟ้ าภายใน
ทัว่ ไป
บ้านห้วยกอง
เป็ าะ หมูที่

76 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ติดตั้งไฟกิ่ง
ภายในตาบล
แม่ลาหลวง

120,000.00 เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้ า
ขยายเขต
ใช้อย่างทัว่ ถึง
ไฟฟ้ าแรงสูงหรื อแรง
ต่าหมู่บา้ นทุก
หมู่บา้ นภายในตาบล
แม่ลาหลวง 9
หมู่บา้ นที่ประสบ
ปั ญหาไฟฟ้ าไม่ทวั่ ถึง

0.00 เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้ า
ใช้อย่างทัว่ ถึง และมี
ไฟส่ องแสงสว่างใน
การสัญจรเวลา
กลางคืน

ติดตั้งไฟกิ่งทาง
สาธารณะภายใน
ตาบลแม่ลาหลวง 9
หมู่บา้ นที่ประสบ
ปั ญญาไฟกิ่งไม่
เพียงพอ

77 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คสล. สาย
บ้าน
ผูใ้ หญ่บา้ น ม.
5

78 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้าง
ประปาภูเขา
ห้วยสะแล

79 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ริ น คสล. สาย
หนองผักเผ็ด
ม.5

0.00

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

เพื่อป้ องกันน้ าท่วม
ถนนและการระบาย
น้ ามีประสิ ทธิ ภาพ

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.รู ปตัว U พร้อม
ฝาปิ ด กว้าง 0.5 ม.
ยาว 180 ม. ลึก 0.5
ม. หนา 0.15 ม. 2
ข้างถนน

250,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ก่อสร้างถังเก็บ
สะอาดใช้ในการการ
น้ าประปาภูเขา
อุปโภคและบริ โภค พร้อมระบบท่อส่ งน้ า
ระยะทาง 1,200 ม
0.00

เพื่อป้ องกันน้ าท่วม
ถนนและการระบาย
น้ ามีประสิ ทธิ ภาพ

กว้าง 1 ม. ยาว 35 ม.
ลึก 1 ม

80 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ขุดบ่อน้ า
บาดาล 2 แห่ง
ม.5

0.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ

ขุดบ่อน้ าบาดาล
จานวน 2 แห่ง
บริ เวณบ้านนายบุญ
ตา หยกรุ่ งฟ้ ามงคล
และบ้านนายตอง เอก
ชัยเสถียร

81 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คสล. (สายที่
ทาการบ้าน
ผูใ้ หญ่บา้ น ม.
6) พร้อม
ตะแกรงฝาปิ ด

0.00

กว้าง 0.5 ม. ยาว 180
ม. ลึก 0.5 ม. หนา
0.15 ม.

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ระบายน้ า
อย่างเพียงพอ

82 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง เงินอุดหนุน
ระบายน้ า
ทัว่ ไป
คสล. (บ้าน
สันติพฒั นา)
พร้อม
ตะแกรงฝาปิ ด
ม.7

83 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
หรื อศาลา
ประชาคม ม.
8

120,000.00

เพื่อป้ องกันน้ าท่วม
ถนนและการระบาย
น้ ามีประสิ ทธิ ภาพ

กว้าง 0.5 ม. ยาว 300
ม. ลึก 0.5 ม. หนา
0.15 ม.

0.00

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม
ต่าง ๆในหมู่บา้ น

อาคารเอนกประสงค์
จานวน 1 หลัง

84 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ ง/ เงินอุดหนุน
ซ่อมแซม
ทัว่ ไป
ระบบประปา
ภูเขา ม.9

120,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ

เปลี่ยนท่อ PVC
ขนาด 2 นิ้ว
ระยะทาง 1,500 ม.
พร้อมเปลี่ยนแผง
ควบคุมไฟฟ้ า ซ่ อม
แวม/บารุ งรักษา
(ซัมเมอร์ส)และ
สารวจแหล่งน้ าใหม่

85 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ งศาลา
ประชาคม
(ห้องน้ า) ม.
2

0.00 เพื่อให้มีหอ้ งน้ าใช้ ที่
ถูกสุ ขลักษณะ

ปรับปรุ งศาลา
ประชาคม /ห้องน้ า

86 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุ ง
ระบบประปา
ห้วยมะไฟ ?
ฝายน้ าล้น

0.00 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่อการผลิต
เกษตรอุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ

ติดตั้งท่อส่ งน้ า PVC
ขนาด 3 นิ้ว
ระยะทาง 3,000 ม.

87 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถัง เงินอุดหนุน
เก็บน้ าประปา
ทัว่ ไป
ภูเขา หมู่ที่ 6

120,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้
ไใช้ตลอดปี

ก่อสร้างถังเก็บน้้ า

88 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน เงินอุดหนุน
คสล.สายทิศ
ทัว่ ไป
นาตะวันตก
หมูที่ 7

120,000.00 เพื่อให้เดินทางไปมา
สะดวก

ก่อสร้างถนนจานวน
1 สายทาง

89 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว

โครงการปรับ เงินอุดหนุน
ภูมิทศั น์
ทัว่ ไป
หมู่บา้ นทุก
หมู่บา้ น

90,000.00 เพื่อปรับปรุ่ งภูมิทศั น์ -จัดกิจกรรมประกวด
ภายในหมู่บา้ นให้เกิด ซุม้ หมู่บา้ น/ประกวด
ความสวยงามน่าอยู่ หมู่บา้ นจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มกิจกรรม
พัฒนาหมู่บา้ น ทา
ภายในหมู่บา้ น
ความสะอาดบริ เวณ
รอบหมู่บา้ น ปลูก
ต้นไม้ เนื่องในวัน
สาคัญ เช่นวันพ่อ วัน
แม่

90 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว

จัดงาน
เทศกาลบุญ
เดือนสาม

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00

เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ในตาบลแม่ลา
หลวง

จัดให้มีกิจกรรมต่าง
ๆ เช่น ทาข้าวหย่ากู๊
ประกวดธิดาไทย
ใหญ่ ประกวดและ
ชิมอาหารพื้นเมือง

91 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว

ประเพณี เขา
วงกต

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
มี เอกลักษณ์ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
และอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

จัดงานประเพณี เขา
วงกตประจาปี

92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว

งานกาชาด
จังหวัด

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

10,000.00

เพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่ วมสื บสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นตามแนวทาง
ของจังหวัด

อุดหนุนอาเภอแม่ลา
น้อยในการร่ วมจัด
งานตามโครงการ
ร่ วมจัดงานกาชาด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

93 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

จัดสวัสดิการ เงินอุดหนุน
สงเคราะห์
เฉพาะกิจ
ผูส้ ูงอายุ

#########

เพื่อให้ประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส
(คนชรา) ในตาบล
ได้รับความคุม้ ครอง
ทางสังคม และ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ผูส้ ูงอายุ จานวน
620 คน ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

94 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

จัดสวัสดิการ เงินอุดหนุน
สงเคราะห์คน เฉพาะกิจ
พิการ

690,000.00

เพื่อให้ประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส (คน
พิการ) ในตาบล
ได้รับความคุม้ ครอง
ทางสังคมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

คนพิการ จานวน 73
คน ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

95 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

จัดสวัสดิการ เงินอุดหนุน
สงเคราะห์ผู้
ทัว่ ไป
ติดเชื้อเอดส์

150,000.00

เพื่อให้ประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส (ผูต้ ิด
เชื้อเอดส์) ในตาบล
ได้รับความคุม้ ครอง
ทางสังคมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ผูต้ ิดเชื้อเอดส์
จานวน 25คน ได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ

96 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

สนับสนุนการ
จัดตั้ง/การ
ดาเนินงาน
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน

97 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

การพัฒนา
องค์กรสตรี
(วันสตรี
สากล)

98 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

จัดตั้งห้อง
ศูนย์การ
เรี ยนรู้เด็ก
พิการด้อย
โอกาส

รายได้
จัดเก็บเอง

36,500.00

เพื่อส่ งเสริ มการ
จัดการสงเคราะห์
ให้แก่ประชาชน

0.00 สนับสนุนการพัฒนา
องค์กรสตรี วนั สตรี
สากล 8 มีนาคม

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

21,400.00

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะเด็กพิการ
และด้อยโอกาส และ
ดูแลเด็กพิการ

สนับสนุนการจัดตั้ก
องทุนสวัสดิการ
ชุมชนอุดหนุน
กองทุนฯตามที่
กฎหมายกาหนด

อุดหนุนสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ
แม่ลาน้อย

อุดหนุนศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

99 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

สนับสนุน เงินอุดหนุน
กิจกรรมศูนย์
ทัว่ ไป
พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชนตาบล
แม่ลาหลวง

20,000.00 เพื่อส่ งเสริ มและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั
สถาบันครอบครัวใน
ชุมชนตาบลแม่ลา
หลวง

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ฝึ กอบรม
อาสาสมัคร
พิทกั ษ์ป่า

40,000.00

เพื่อสร้างจิตสานึก จัดกิจกรรมฝึ กอบรม
และให้ประชาชนมี อาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า
ส่ วนร่ วมในการดูแล อย่างน้อย 1 โครงการ
รักษาป่ าไม้ให้คงอยู่
อย่างยัง่ ยืน

0.00

เพื่อสร้างจิตสานึก
จัดกิจกรรมปลูก
และให้ประชาชนมี ต้นไม้ เฝ้ าระวังการ
ส่ วนร่ วมในการดูแล บุกรุ กป่ า เฝ้ าระวังไฟ
รักษาป่ าไม้ให้คงอยู่ ป่ า การอนุรักษ์ในป่ า
อย่างยัง่ ยืนในโอกาส ชุมชนของหมู่บา้ น
วันสาคัญ
ในโอกาศวันสาคัญ
ต่าง ๆ

## ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

สนับสนุนการ
ดาเนินงานป่ า/
ป่ าชุมชน ทุก
หมู่บา้ น

รายได้
จัดเก็บเอง

จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สถาบันครอบครัว
จานวน 1 กิจกรรม

## ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการ
ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา
หมอกควัน
จากไฟป่ าทุก
หมู่บา้ น

รายได้
จัดเก็บเอง

45,000.00

เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาหมอก
ควันอันเกิดจากไฟ
ไหม้ป่าในช่วงฤดู
แล้ง

จัดกิจกรรมป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา
หมอกควันจากไฟป่ า

## ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ก่องสร้างฝาย
ชะลอความ
ชุ่ม-ชื้น

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00

เพื่อบรรเทาปัญหา
ความแห้งแล้งและ
ดาเนินงานตามแนว
พระราชดาริ

ฝายชะลอความชุ่ม
ชื้น (Check dam)
จานวน 45 จุด ภายใน
ตาบล

## ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการสื บ
ชะตาแม่น้ า
หรื ออนุรักษ์
พันธุ์ปลา ทุก
หมู่บา้ น

0.00 เพื่ออนุรักษ์พนั ธุ์ปลา
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ
และสร้างจิตสานึกให้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

ปรับสภาพแหล่งน้ า
(ขุดลอกลาน้ า ทา
ฝายกั้นน้ าชัว่ คราว
และปล่อยพันธุ์ปลา
จัดทาป้ ายแสดงเขต
พื้นที่อนุรักษ์

## ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

สนับสนุนการ
สี ขา้ วด้วยพลัง
น้ า บ้านขุนสุ
(ม.3)

0.00 เพื่อส่ งเสริ มการสร้าง
งานและสร้างรายได้
ตลอดจนส่ งเสริ มการ
รวมกลุ่ม สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั กลุ่ม
อาชีพ

ปรับปรุ งโรงสี ขา้ ว
ด้วยพลังน้ า จานวน
1 แห่ง

## ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการถนน
กินได้

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00

เพื่อส่ งเสริ มให้
ประชาชนรักษา
สิ่ งแวดล้อม

จัดโครงการถนนกิน
ได้ปลุกต้นไม้ ที่กิน
ผลหรื อใบได้

## ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครการปลูก
ต้นไม้ เนื่อง
ในวันแม่
แห่งชาติ

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

20,000.00

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแว
ลล้อม มีพ้นื ที่สีเขียว
พื้นขึ้น

ปลูกต้นไม้

## ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเกษตร

## ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเกษตร

สนับสนุนการ เงินอุดหนุน
ดาเนินงาน
ทัว่ ไป
ของ
ศูนย์บริ การ
และ
ถ่ายทอดทค
โนโลยี
การเกษตร
ตาบล
ส่ งเสริ มการ
ใช้ขา้ วพันธุ์ดี

40,000.00

0.00

เพื่อสนับสนุนการ อุดหนุนศูนย์บริ การ
ดาเนินงานของ
และถ่ายทอด
ศูนย์บริ การและ
เทคโนโลยีการเกษตร
ถ่ายทอด
ตาบล
เทคโนโลยีการเกษตร
ตาบล

เพื่อให้ประชาชนมี
พันธ์ขา้ วที่ดี
เหมาะสมกับท้องถิ่น

จัดหาวิธีการ
กระบวนการ
ปรับปรุ งพันธุ์ขา้ ว
ให้แก่เกษตรกร
ภายในตาบล อย่าง
น้อย 1 สายพันธุ์

## ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเกษตร

จัดอบรม
อาชีพเสริ ม
ภายในตาบล
แม่ลาหลวง

## ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเกษตร

ส่ งเสริ มอาชีพ
เกษตร
ผสมผสาน
ภายในตาบล
แม่ลาหลวง

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

40,000.00

เพื่อสร้างอาชีพใหม่
ให้แก่ประชาชนเพื่อ
เป็ นการสร้างงาน
และสร้างรายได้

จัดกลุ่มอาชีพเสริ ม
ใหม่ ๆ และ
สนับสนุนอาชีพที่มี
อยูใ่ นตาบลที่
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ตาบลแม่ลา
หลวง หรื ออุดหนุน
ส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการส่ งเสริ ม
อาชีพและรายได้

0.00 เพื่อส่ งเสริ มการสร้าง สนับสนุนกลุ่มเกษตร
งานและสร้างรายได้
อินทรี ยใ์ นการทา
ตลอดจนส่ งเสริ มการ
การเกษตรแบบ
รวมกลุ่ม สร้างความ
ผสมผสาน
เข้มแข็งให้กบั กลุ่ม
อาชีพ

## ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

## ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

อบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับ
การจราจร

ป้ องกันและ เงินอุดหนุน
แก้ไขปั ญหา
ทัว่ ไป
จราจรและลด
อุบตั ิเหตุทาง
ท้องถนน

0.00 เพื่อให้ประชาชนและ จัดอบรมให้ความรู้
เยาวชนมีความรู้ใน
เกี่ยวกับกฎหมาย
การใช้รถใช้ถนนได้ จราจร การใช้รถ ใช้
อย่างถูกต้องตามกฎ ถนนอย่างปลอดภัย
จราจร
ให้กบั ประชาชนและ
เยาวชนตามหมู่บา้ น
ต่าง ๆ(อุดหนุน สภ.
แม่ลาหลวง)

39,800.00

เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาจราจร
และลดอุบตั ิเหตุทาง
ท้องถนน

รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาจราจร
และลดอุบตั ิเหตุทาง
ท้องถนน ช่วง
เทศกาลปี ใหม่และ
วันหยุดสงกรานต์

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

พัฒนาศักยา
ภาพบุคลากร

รายได้
จัดเก็บเอง

200,000.00

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.
สมาชิกสภา คณะ
ผูบ้ ริ หาร ผูน้ า และ
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน

จัดอบรมและศึกษาดู
งานด้านการบริ หาร
จัดการของบุคลากร
สมาชิกสภา ฯ
ผูบ้ ริ หาร ผูน้ าชุมชน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

จัด
ทุนการศึกษา
บุคลากร

รายได้
จัดเก็บเอง

60,000.00

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.
แม่ลาหลวงให้มี
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลในการ
ปฏิบตั ิราชการ

ให้ทุนการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทและ
ระดับปริ ญญาตรี แก่
บุคลากรของ อบต.
จานวน 11 ทุน

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูด้ ูแลเด็ก

รายได้
จัดเก็บเอง

45,000.00

เพื่อให้ผดู้ ูแลเด็กมี
ความรู้ และมีทกั ษะ
ในการเตรี ยมความ
พร้อมให้กบั เด็กก่อน
วัยเรี ยน

จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากร ผูด้ ูแล
เด็กและ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

จัดทาแผน
ชุมชน/
แผนพัฒนา

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

30,000.00

เพื่อส่ งเสริ มการมี จัดทาแผนพัฒนาสาม
ส่ วนร่ วมของ
ปี /จัดทาแผน
ประชาชนในหมู่บา้ น
ยุทธศาสตร์การ
และตาบล ในการ
พัฒนาและแผน
ตัดสิ นใจ วางแผน ชุมชนในตาบลแม่ลา
พัฒนาและตรวจสอบ
หลวง
อบต.

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

โครงการ เงินอุดหนุน
อบต. สัญจร
ทัว่ ไป

30,000.00

เพื่อประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานของ
อบต. และให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
บริ การ รวมถึงการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายการบริ หาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของ อบต.
และออกให้บริ การ
นอกสถานที่แก่
ประชาชน จานวน 9
ครั้ง/ปี

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

ปรับปรุ งและ
พัฒนา
ประสิ ทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
อบต.

0.00

เพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนาประสิ ทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ
อบต.

จัดกิจกรรมจูงใจให้
ชาระภาษี , ประเมิน
การจัดเก็บภาษีใหม่

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

ซ่อมแซม
พัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ และ
ทรัพย์สินของ
อบต.

0.00

เพื่อให้ พัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ และ
ทรัพย์สินของ อบต.
ได้รับการบารุ งรักษา
ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้
งานได้

ซ่อมแซมพัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ และ
ทรัพย์สินของ อบต.

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

สนับสนุน เงินอุดหนุน
ศูนย์รวม
ทัว่ ไป
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้ อจัด
จ้างของ อปท.
ระดับอาเภอ

30,000.00 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ศูนย์รวมข้อมูล
ในการปฏิบตั ิงาน ข่าวสารการจัดซื้ อจัด
ด้านพัสดุ การจัดซื้ อ จ้างของ อปท.ระดับ
จัดจ้าง
อาเภอ จานวน 1
ศูนย์

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

ส่ งเสริ มการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย

0.00

- รณรงค์ให้ความรู้
ด้านการปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข
- จัดให้ประชาชน
ทัว่ ไปเข้ารับฟั งการ
ประชุมสภา อบต.
- การจัดการเลือกตั้ง
ส.อบต.และผูบ้ ริ การ
ที่ครบวาระฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

จัดซื้ อเต้นท์
บ้านแม่สุ

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

120,000.00

เพื่อใช้จ่ายใน
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของหมู่บา้ น

- รณรงค์ให้ความรู้
ด้านการปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข ,จัดให้
ประชาชนทัว่ ไปเข้า
รับฟังการประชุม
สภา อบต.,- การ
จัดการเลือกตั้ง ส.
อบต.และผูบ้ ริ การที่
ครบวาระฯ

จัดซื้ อ เต้นท์ ขนาด 6
ม. ยาว 12 ม. สูง 2.5
ม. จานวน 5 ม.

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

โครงการ
พัฒนา
คุณธรรม จรย
ธรรม เพิ่ม
ศักยภาพ ใน
การ
ปฏิบตั ิงาน

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00

เพื่อส่ งเสริ มให้
ลูกจ้างข้าราชการมี
คุณธรรม จริ ยธรรม
ในการปฏิบตั ิงาน

จัดอบรมคุณธรรม
จรยธรรม

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

โครงการ
รายได้
เสริ มสร้าง
จัดเก็บเอง
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
ของคนใน
ชุมชน
โครงการจา เงินอุดหนุน
ทาแผนที่ภาษี
ทัว่ ไป
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

32,000.00

เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีใน
หมู่บา้ นชุมชน

อบรมสมานฉันท์ ใน
หมู่บา้ น

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

40,000.00

เพื่อให้งานจัดเก็บ ดาเนินการจัดทาแผน
ภาษีเกิด
ที่ภาษี
ประสิ ทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ เพื่อให้
งานจัดเก็บรายได้เป็ น
ระบบ

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

สบทบ
รายได้
กองทุน
จัดเก็บเอง
บาเหน็จ
ข้าราชการ
ท้องถิ่น
โครงการ
รายได้
เลือกตั้ง
จัดเก็บเอง
ผูบ้ ริ หาร ส.
อบต.
จัดชื่อเต้นท์ เงินอุดหนุน
อบต. จานวน
ทัว่ ไป
4 หลัง
โครงการ
ศึกษาวิจยั
อบต.
เงินสบทบ
กองทุน
ประกันสังคม

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

142,000.00

เพื่อสบทบกองทุน
ช่วยเหลือข้าราชการ
ท้องถิ่น

สบทบทุนหน่วยงาน
ส่ วนกลาง

510,000.00

เพื่อส่ งเสริ มระบบ
ประชาธิปไตย

จัดเลือกตั้ง

80,000.00

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
10,000.00 เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

194,400.00

เพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการบานาญ

จัดชื้อเต้นท์ อบต.

ศึกษาวิจยั หน่วยงาน

สบทบกองทุน
ประกันสังคม

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

## ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร

เงินสารองจ่าย เงินอุดหนุน
งบกลาง
ทัว่ ไป,
รายได้
จัดเก็บเอง
ปรับปรุ ง
เงินอุดหนุน
อาคาร
ทัว่ ไป
เอนกประสงค์
หมูที่ 5
แซ่อมแซม เงินอุดหนุน
อาคาร
ทัว่ ไป
เอนกประสงค์
หมูที่ 4

ฉ. การใช้ จ่ายงบประมาณ

อบต.แม่ลาหลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 69 โครงการ จานวนเงิน 15,024,797 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 69 โครงการ
จานวนเงิน 15,024,796 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

เ้ิงินช่วยเหลือด้าน
ภัยพิบตั ิต่างๆ

957,486.00

เพื่อมีเงินสารองจ่าย
โครงการด้านภัยพิบตั ิ
ต่างๆ

120,000.00

เพื่อให้มีสถานที่
ก่อสร้างปรับปรุ ง
ประกอบกิจกรรมต่าง อาคารเอนกประสงค์
ที่สาคัญ

120,000.00 เพื่อมีสถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรม
ของชุมชน

ปรับปรุ งซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์

ยุทธศาสตร์

การก่ อหนีผ้ ูกพัน/
ลงนามในสั ญญา

โครงการ

โครงการ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านการศึกษา

10

##########

10

##########

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

2

80,000.00

2

80,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

18

464,000.00

18

464,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุ ข

6

360,235.60

6

360,235.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนา
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

5

479,566.14

5

479,566.14

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์
ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว

4

80,000.00

4

80,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ด้านสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์

5

##########

5

##########

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

4

83,900.00

4

83,900.00

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ด้านการเกษตร

1

40,000.00

1

40,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนา
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

1

34,500.00

1

34,500.00

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริ หาร

13

##########

13

##########

69

##########

69

##########

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ ผกู พัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี้

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้ อบัญญัติ

วงเงินตาม
สั ญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สั ญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ วันแม่
พัฒนาด้าน
แห่งชาติ
การศึกษา
ศพด.

รายได้
จัดเก็บ
เอง

15,000.00

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ โครงการ
เงิน
พัฒนาด้าน
สนับสนุน
อุดหนุน
การศึกษา
ค่าใช้จ่ายการ ทัว่ ไป
บริ หาร
สถานศึกษา

#########

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ ก่อสร้าง/
รายได้
พัฒนาด้าน
ปรับปรุ งศูนย์ จัดเก็บ
การศึกษา
พัฒนาเด็ก
เอง
เล็กของ
อบต.แม่ลา
หลวง

180,000.00

15,000.00 723/57

10/09/2557

3

931,000.00 ค่าใช้จ่าย
29/11/2556
อุดหนุน
สถานศึกษา

365

80,000.00 39/57

29/10/2556

3

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ สนับสนุน
พัฒนาด้าน
การจัด
การศึกษา
การศึกษา
ตลอดชีวิต
โรงเรี ยน
สังกัด สพป.
5 โรงเรี ยน

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

#########

15,000.00 485/57

01/11/2557

2

24,500.00 532/57

26/11/2557

2

40,500.00 769/57

25/09/2557

2

19,000.00 770/57

25/09/2557

2

######### อุดหนุน
โรงเรี ยน

11/12/2556

150

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ ส่ งเสริ ม
รายได้
พัฒนาด้าน
ศึกษาสาหรับ จัดเก็บ
การศึกษา
เด็กยากไร้
เอง
ด้อยโอกาส
ในตาบลแม่
ลาหลวง

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ วันเด็ก
พัฒนาด้าน
แห่งชาติ
การศึกษา

รายได้
จัดเก็บ
เอง

22,000.00

180,000.00

4,000.00 48/57

04/11/2557

2

7,000.00 48/57

04/11/2557

2

4,000.00 207/57

20/01/2557

3

7,000.00 207/57

20/11/2557

2

55,000.00 198/57

20/01/2557

1

35,000.00 199/57

20/01/2557

1

70,000.00 200/57

20/01/2557

1

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ แข่งขันกีฬา
พัฒนาด้าน
ตาบลแม่ลา
การศึกษา
หลวง
ประจาปี

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ กีฬา
พัฒนาด้าน
ประชาชน
การศึกษา
ท้องถิ่น
สัมพันธ์
ประจาปี

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

160,000.00

330,000.00

20,000.00 368/57

18/03/2557

3

49,000.00 188/57

06/01/2557

3

30,000.00 189/57

06/01/2557

3

11,000.00 190/57

06/01/2557

3

10,000.00 191/57

06/01/2557

3

10,000.00 192/57

06/01/2557

3

50,000.00 193/57

06/01/2557

3

200,000.00 322/57

26/02/2557

1

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ โครงการ
รายได้
พัฒนาด้าน
จัดการ
จัดเก็บ
การศึกษา
แข่งขันกีฬา เอง
ฟุตซอลคริ ส
เตียนคัพ พี่
สอนน้อง หมู่
ที่ 5

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ โครงการ
พัฒนาด้าน
อาหารเสริ ม
การศึกษา
(นม)

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร

80,000.00 341/57

05/03/2557

3

25,000.00 342/57

05/03/2557

3

7,000.00 343/57

05/03/2557

3

18,000.00 344/57

05/03/2557

3

10,000.00

10,000.00 509/57

20/05/2557

3

#########

633,430.00 117/57

11/12/2556

3

ให้

11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ ส่ งเสริ มกลุ่ม
พัฒนาด้าน
อาชีพสตรี
เศรษฐกิจและการ
ลงทุน

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

40,000.00

633,430.00 588/57

17/06/2557

3

9,600.00 611/57

06/08/2557

1

10,500.00 662/57

13/08/2557

3

19,900.00 664/57

13/08/2557

3

12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนา
พัฒนาด้าน
ศักยภาพ
เศรษฐกิจและการ ผูส้ ูงอายุ
ลงทุน

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

40,000.00

8,400.00 727/57

10/09/2557

1

16,800.00 733/57

18/09/2557

2

14,800.00 732/57

18/09/2557

3

13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ วันคริ สต์มาส เงิน
พัฒนาด้านศาสนา ม.3,ม.4,ม.6, อุดหนุน
ศิลปวัฒนธรรม
ม.8,ม.5,ม.9 ทัว่ ไป
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000.00

5,000.00 152/57

23/12/2556

3

5,000.00 150/57

23/12/2556

3

5,000.00 176/57

25/12/2556

3

5,000.00 117/56

25/12/2556

3

5,000.00 153/57

23/12/2556

3

5,000.00 151/57

23/12/2556

3

14 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ประเพณี ปอย รายได้
พัฒนาด้านศาสนา ส่ างลอง
จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000.00

20,000.00 399/57

27/03/2557

5

15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ วันอิสเตอร์ รายได้
พัฒนาด้านศาสนา ม.3 , ม.4 ,ม.6 จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
และ ม. 8,
เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000.00

5,000.00 400/57

27/03/2557

5

5,000.00 491/57

01/05/2557

2

5,000.00 634/57

22/07/2557

3

16 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ประเพณี สรง รายได้
พัฒนาด้านศาสนา น้ าศาลเจ้า
จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000.00

5,000.00 587/57

09/06/2557

3

17 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ประเพณี ลอย รายได้
พัฒนาด้านศาสนา กระทง
จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

115,000.00

45,000.00 59/57

20/11/2557

3

25,000.00 60/57

20/11/2557

3

45,000.00 61/57

20/11/2557

3

18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเพณี
รายได้
ตานก๋ วย
จัดเก็บ
สลาก / สลาก เอง
ภัตร ม.1 ,ม.
2 ,ม.7,ม.9

20,000.00

5,000.00 78/57

25/10/2556

4

5,000.00 20/57

21/10/2556

2

19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ประเพณี ออก รายได้
พัฒนาด้านศาสนา หว่า หรื อ
จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
ออกพรรษา เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

15,000.00

15,000.00 19/57

21/10/2556

2

20 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ จัดงาน
พัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ปี
ศิลปวัฒนธรรม
ใหม่นอ้ ย
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บ
เอง

30,000.00

30,000.00 943/57

01/11/2557

2

21 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ประเพณี
พัฒนาด้านศาสนา สงกรานต์
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

90,000.00

48,000.00 466/57

23/04/2557

3

15,000.00 482/57

01/05/2557

2

10,000.00 483/57

01/05/2557

2

17,000.00 484/57

01/05/2557

2

22 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ประเพณี
พัฒนาด้านศาสนา เข้าพรรษา
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

25,000.00

12,000.00 655/57

01/08/2557

3

8,000.00 656/57

01/08/2557

4

23 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ประเพณี แห่ รายได้
พัฒนาด้านศาสนา ไม้ก้ า หมูที่ 1 จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
,2,7,9
เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12,000.00

3,000.00 481/57

01/11/2557

2

3,000.00 492/57

01/05/2557

2

3,000.00 489/57

01/05/2557

2

3,000.00 602/57

25/06/2557

3

24 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานประเพณี
สื บชะตา
บ้าน-ดาหัว
เจ้าเมือง

รายได้
จัดเก็บ
เอง

5,000.00

5,000.00 488/57

01/05/2557

2

25 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ประเพณี งาน รายได้
พัฒนาด้านศาสนา อุปคุต
จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000.00

5,000.00 21/57

21/10/2556

2

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุน
เงิน
การจัดงานรัฐ อุดหนุน
พิธี เช่น วัน ทัว่ ไป
แม่แห่งชาติ
วันพ่อ
แห่งชาติ
ฯลฯ

10,000.00

10,000.00 331/57

04/03/2557

3

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเพณี ผกู
ข้อมือใน
เทศกาลปี
ใหม่

รายได้
จัดเก็บ
เอง

2,000.00

2,000.00 153/57

23/12/2556

3

28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ค่ายอนุชน
รายได้
พัฒนาด้านศาสนา ภาคฤดูร้อน จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
หมูที่ 3 ,6 , 8 เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000.00

10,000.00 402/57

27/03/2557

5

10,000.00 467/57

23/04/2557

3

10,000.00 490/57

01/05/2557

2

29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ การแข่งขัน
พัฒนาด้านศาสนา ดอกไม้เพลิง
ศิลปวัฒนธรรม
หมู่ที่ 7
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บ
เอง

20,000.00

20,000.00 480/57

01/05/2557

2

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ เด็กระวีศึกษา รายได้
พัฒนาด้านศาสนา หมูที่ 6
จัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรม
เอง
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000.00

30,000.00 149/57

23/12/2557

3

31 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ โครงการ
รายได้
พัฒนาด้าน
ชุมชน
จัดเก็บ
สาธารณสุ ข
เข้มแข็ง
เอง
เอาชนะยา
เสพติด ตชด.
337

30,000.00

30,000.00 604/57

25/06/2557

3

32 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ ป้ องกันการ
พัฒนาด้าน
แพร่ ระบาด
สาธารณสุ ข
โรค
ไข้เลือดออก
ไข้มาลาเรี ย
และโรค
เท้าช้าง

รายได้
จัดเก็บ
เอง

33 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ ป้ องกันโรค รายได้
พัฒนาด้าน
พิษสุ นขั บ้า จัดเก็บ
สาธารณสุ ข
และลดความ เอง
เสี่ ยงจากการ
ถูกสุ นขั กัด

36,000.00

35,000.00

34,365.60 648/57

01/08/2557

4

600.00 698/57

27/08/2557

3

31,810.00 259/57

11/02/2557

3

34 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ สมทบระบบ รายได้
พัฒนาด้าน
หลักประกัน จัดเก็บ
สาธารณสุ ข
สุ ขภาพระดับ เอง
ท้องถิ่น
(อบต.)

67,160.00

62,160.00 108/57

11/12/2556

3

5,000.00 361/57

18/03/2557

3

35 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ โครงการ
รายได้
พัฒนาด้าน
ป้ องกัน
จัดเก็บ
สาธารณสุ ข
ควบคุม
เอง
ไข้เลือดออก
รพ.สต.แม่ลา
หลวง รพ.
สต.แม่สุ

122,600.00

61,300.00 543/57

29/05/2557

2

36 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ สาธารณสุ ข
พัฒนาด้าน
มูลฐาน
สาธารณสุ ข

135,000.00

10,000.00 272/57

11/02/2557

3

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

10,000.00 273/57

11/02/2557

3

15,000.00 364/57

18/03/2557

3

5,000.00 365/57

18/03/2557

3

5,000.00 366/57

18/03/2557

3

15,000.00 665/57

13/08/2557

3

15,000.00 666/57

13/08/2557

3

15,000.00 667/57

13/08/2557

3

15,000.00 668/57

13/08/2557

3

15,000.00 669/57

13/08/2557

3

15,000.00 670/57

13/08/2557

3

37 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ขยายเขต
เงิน
ไฟฟ้ าภายใน อุดหนุน
บ้านห้วยกอง ทัว่ ไป
เป็ าะ หมูที่

120,000.00

117,896.14 745/57

18/09/2557

2

38 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คสล. (บ้าน
สันติพฒั นา)
พร้อม
ตะแกรงฝา
ปิ ด ม.7

120,000.00

94,000.00 795/57

29/09/2557

2

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

39 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ปรับปรุ ง/
เงิน
ซ่อมแซม
อุดหนุน
ระบบประปา ทัว่ ไป
ภูเขา ม.9

120,000.00

94,000.00 752/57

18/09/2557

2

40 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างถัง
เก็บ
น้ าประปา
ภูเขา หมู่ที่ 6

120,000.00

94,170.00 717/57

10/09/2557

3

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

41 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน เงิน
คสล.สายทิศ อุดหนุน
นาตะวันตก ทัว่ ไป
หมูที่ 7

120,000.00

79,500.00 755/57

23/09/2557

3

42 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ โครงการ
เงิน
อนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่ง ปรับภูมิทศั น์ อุดหนุน
ท่องเที่ยว
หมู่บา้ นทุก ทัว่ ไป
หมู่บา้ น

90,000.00

45,000.00 784/57

29/09/2557

2

43 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ จัดงาน
อนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่ง เทศกาลบุญ
ท่องเที่ยว
เดือนสาม

รายได้
จัดเก็บ
เอง

10,000.00

10,000.00 206/57

20/01/2557

3

44 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ ประเพณี เขา
อนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่ง วงกต
ท่องเที่ยว

รายได้
จัดเก็บ
เอง

20,000.00

20,000.00 58/57

20/11/2557

3

45 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ งานกาชาด
อนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่ง จังหวัด
ท่องเที่ยว

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

10,000.00

11/02/2557

3

5,000.00 330/57

46 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ จัดสวัสดิการ
พัฒนาด้าน
สงเคราะห์
สวัสดิการและ
ผูส้ ูงอายุ
สังคมสงเคราะห์

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะ
กิจ

#########

######### เงินผูส้ ูงอายุ 02/10/2556

365

47 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ จัดสวัสดิการ
พัฒนาด้าน
สงเคราะห์
สวัสดิการและ
คนพิการ
สังคมสงเคราะห์

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะ
กิจ

690,000.00

659,000.00 เงินผูพ้ ิการ

365

02/10/2556

48 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ จัดสวัสดิการ เงิน
พัฒนาด้าน
สงเคราะห์ผู้ อุดหนุน
สวัสดิการและ
ติดเชื้อเอดส์ ทัว่ ไป
สังคมสงเคราะห์

49 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์

สนับสนุน
เงิน
กิจกรรมศูนย์ อุดหนุน
พัฒนา
ทัว่ ไป
ครอบครัวใน
ชุมชนตาบล
แม่ลาหลวง

150,000.00

150,000.00 เบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์

28/10/2556

365

20,000.00

9,000.00 562/57

29/05/2557

1

10,000.00 581/57

09/06/2557

3

50 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ ฝึ กอบรม
พัฒนาด้าน
อาสาสมัคร
สวัสดิการและ
พิทกั ษ์ป่า
สังคมสงเคราะห์

รายได้
จัดเก็บ
เอง

40,000.00

9,600.00 326/57

26/02/2557

1

5,400.00 388/57

24/03/2557

3

7,500.00 389/57

24/03/2557

3

15,000.00 390/57

24/03/2557

3

2,500.00 442/57

08/04/2557

4

51 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

โครงการ
รายได้
ป้ องกันและ จัดเก็บ
แก้ไขปั ญหา เอง
หมอกควัน
จากไฟป่ าทุก
หมู่บา้ น

45,000.00

600.00 245/57

29/01/2557

3

18,150.00 367/57

18/03/2557

3

18,000.00 391/57

24/03/2557

3

4,950.00 695/57

27/08/2557

3

2,200.00 740/57

18/09/2557

2

52 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ ก่องสร้างฝาย รายได้
พัฒนาด้าน
ชะลอความ จัดเก็บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุ่ม-ชื้น
เอง
และสิ่ งแวดล้อม

20,000.00

20,000.00 647/57

01/08/2557

4

53 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ โครงการ
พัฒนาด้าน
ถนนกินได้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

20,000.00

10,000.00 720/57

10/09/2557

3

รายได้
จัดเก็บ
เอง

54 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

โครการปลูก
ต้นไม้ เนื่อง
ในวันแม่
แห่งชาติ

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

20,000.00

10,000.00 615/57

22/09/2557

3

55 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ สนับสนุน
พัฒนาด้าน
การ
การเกษตร
ดาเนินงาน
ของ
ศูนย์บริ การ
และ
ถ่ายทอดทค
โนโลยี
การเกษตร
ตาบล

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

40,000.00

3,750.00 675/57

13/08/2557

3

2,861.00 813/57

29/09/2557

2

27,724.00 814/57

29/09/2557

2

56 ยุทธศาสตร์ที่ 10
การพัฒนาด้าน
ความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ป้ องกันและ เงิน
แก้ไขปั ญหา อุดหนุน
จราจรและ
ทัว่ ไป
ลดอุบตั ิเหตุ
ทางท้องถนน

39,800.00

5,665.00 815/57

29/09/2557

2

2,000.00 97/57

27/11/2557

1

12,600.00 197/57

08/01/2557

1

1,200.00 203/57

20/01/2557

1

6,800.00 230/57

29/01/2557

3

1,200.00 479/57

30/04/2557

1

10,700.00 544/57

29/05/2557

2

57 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

58 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

พัฒนาศักยา รายได้
ภาพบุคลากร จัดเก็บ
เอง

จัด
รายได้
ทุนการศึกษา จัดเก็บ
บุคลากร
เอง

200,000.00

60,000.00

8,600.00 94/57

22/11/2556

5

8,400.00 98/2557

27/11/2556

1

11/02/2557

3

60,000.00 247/57

59 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

60 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

จัดทาแผน
ชุมชน/
แผนพัฒนา

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

โครงการ
เงิน
อบต. สัญจร อุดหนุน
ทัว่ ไป

30,000.00

30,000.00

36,000.00 341/2556

03/04/2556

3

450.00 591/2556

05/04/2556

3

5,000.00 330/57

04/03/2557

3

18,000.00 331/57

04/03/2557

3

5,000.00 448/2557

08/04/2557

3

4,620.00 558/2557

29/05/2557

1

61 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

สนับสนุน
ศูนย์รวม
ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้ อจัดจ้าง
ของ อปท.
ระดับอาเภอ

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

30,000.00

30,000.00 129/57

17/12/2556

3

62 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

จัดซื้ อเต้นท์
บ้านแม่สุ

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป

120,000.00

60,000.00 446/57

08/04/2557

3

60,000.00 447/2557

08/04/2557

3

63 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

โครงการ
เสริ มสร้าง
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
ของคนใน
ชุมชน

รายได้
จัดเก็บ
เอง

32,000.00

25,000.00 601/57

25/06/2557

3

64 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

สบทบ
กองทุน
บาเหน็จ
ข้าราชการ
ท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บ
เอง

142,000.00

142,000.00 107/57

11/12/2556

3

65 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

โครงการ
เลือกตั้ง
ผูบ้ ริ หาร ส.
อบต.

รายได้
จัดเก็บ
เอง

510,000.00

63,040.00 1/57

02/10/2556

3

68,000.00 2/57

09/10/2556

3

15,000.00 6/57

14/10/2556

2

5,000.00 7/57

14/10/2556

2

17,350.00 11/57

15/10/2556

3

6,500.00 12/57

17/10/2556

2

6,500.00 13/57

17/10/2556

2

5,000.00 14/57

17/10/2556

2

17,197.00 15/57

21/10/2556

2

19,500.00 16/57

21/10/2556

2

6,200.00 17/57

21/10/2556

2

3,000.00 18/57

21/10/2556

2

263,200.00 08/57

28/10/2556

1

3,500.00 49/57

04/11/2556

2

11/12/2556

3

7,012.50 55/57

20/11/2557

3

80,000.00 486/57

01/05/2557

2

193.00 109/57

66 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

จัดชื่อเต้นท์ เงิน
อบต. จานวน อุดหนุน
4 หลัง
ทัว่ ไป

80,000.00

67 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

โครงการ
ศึกษาวิจยั
อบต.

รายได้
จัดเก็บ
เอง

10,000.00

68 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

เงินสบทบ
รายได้
กองทุน
จัดเก็บ
ประกันสังคม เอง

194,400.00

10,000.00 696/57

127,047.00 สบทบเงิน
ประกันสัม
คม

19/08/2557

3

29/10/2557

12

69 ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

เงินสารอง
จ่าย งบกลาง

เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป,
รายได้
จัดเก็บ
เอง

957,486.00

931,826.00 เงินด้านงบ
กลาง

13/11/2556

365

รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน ปี 2557
อบต.แม่ ลาหลวง

ยุทธ
ศาสตร์

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จา
งบ
นวน ประมาณ

อนุมัตงิ บประมาณ
จา
นวน

งบ
ประมาณ

ลงนามสั ญญา
จา
นวน

งบ
ประมาณ

เบิกจ่ าย
จา
นวน

งบ
ประมาณ

100%
จา
นวน

งบ
ประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา

21

#######

15

########

10

########

10

########

10

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ลงทุน

8

#######

5

80,000.00

2

80,000.00

2

80,000.00

2

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

26

#######

21

########

18

########

18

########

18

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุ ข

16

#######

10

########

6

########

6

########

5

#######

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

91

#######

37

########

5

########

5

########

5

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
อนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว

5

#######

4

########

4

80,000.00

4

80,000.00

4

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์

8

#######

8

########

5

########

5

########

5

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

7

#######

7

########

4

83,900.00

4

83,900.00

4

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร

8

#######

4

80,000.00

1

40,000.00

1

40,000.00

1

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 10
การพัฒนาด้าน
ความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

4

#######

2

39,800.00

1

34,500.00

1

34,500.00

1

#######

ยุทธศาสตร์ที่ 11
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

26

#######

21

########

13

########

13

########

12

#######

แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 การพัฒนาด้ านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 การพัฒนาด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านการเกษตร

100%

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว

ลงนามสัญญา

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐานและสาธารณูปโภค

อนุมตั ิงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
แผนการดาเนินการ
ทั ้งหมด

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและ…
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านการศึกษา
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แผนภูมแิ สดงมูลค่ าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 การพัฒนาด้ านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 การพัฒนาด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านการเกษตร
100%

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว

ลงนามสัญญา

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐานและ…

อนุมตั ิงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
แผนการดาเนินการ
ทั ้งหมด

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี…
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านการศึกษา
0.00

10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.00

ช.ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่ วมมือ การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็ จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ ขอ้ มูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรี ยบเทียบ รู ปถ่าย
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรื อ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
1. วันแม่แห่งชาติศพด.
(ใส่ รูป)
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา
(ใส่ รูป)
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ อบต.แม่ลาหลวง
(ใส่ รูป)
4. สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวติ โรงเรี ยนสังกัด สพป. 5 โรงเรี ยน
(ใส่ รูป)
5. ส่ งเสริ มศึกษาสาหรับเด็กยากไร้ ด้อยโอกาสในตาบลแม่ลาหลวง
(ใส่ รูป)
6. วันเด็กแห่งชาติ

(ใส่ รูป)
7. แข่งขันกีฬาตาบลแม่ลาหลวง ประจาปี
(ใส่ รูป)
8. กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจาปี
(ใส่ รูป)
9. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคริ สเตียนคัพ พี่สอนน้อง หมู่ที่ 5
(ใส่ รูป)
10. โครงการ อาหารเสริ ม (นม)
(ใส่ รูป)
11. ส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพสตรี
(ใส่ รูป)
12. พัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
(ใส่ รูป)
13. วันคริ สต์มาส ม.3,ม.4,ม.6, ม.8,ม.5,ม.9
(ใส่ รูป)
14. ประเพณี ปอยส่ างลอง
(ใส่ รูป)
15. วันอิสเตอร์ ม.3 , ม.4 ,ม.6 และ ม. 8,
(ใส่ รูป)
16. ประเพณี สรงน้ าศาลเจ้า
(ใส่ รูป)

17. ประเพณี ลอยกระทง
(ใส่ รูป)
18. ประเพณี ตานก๋ วยสลาก / สลากภัตร ม.1 ,ม.2 ,ม.7,ม.9
(ใส่ รูป)
19. ประเพณี ออกหว่า หรื อออกพรรษา
(ใส่ รูป)
20. จัดงานประเพณี ปีใหม่นอ้ ย
(ใส่ รูป)
21. ประเพณี สงกรานต์
(ใส่ รูป)
22. ประเพณี เข้าพรรษา
(ใส่ รูป)
23. ประเพณี แห่ ไม้ก้ า หมูที่ 1 , 2 , 7 , 9
(ใส่ รูป)
24. งานประเพณี สืบชะตาบ้าน-ดาหัวเจ้าเมือง
(ใส่ รูป)
25. ประเพณี งานอุปคุต
(ใส่ รูป)
26. สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ
(ใส่ รูป)
27. ประเพณี ผกู ข้อมือในเทศกาลปี ใหม่

(ใส่ รูป)
28. ค่ายอนุชนภาคฤดูร้อน หมูที่ 3 ,6 , 8
(ใส่ รูป)
29. การแข่งขันดอกไม้เพลิง หมู่ที่ 7
(ใส่ รูป)
30. เด็กระวีศึกษา หมูที่ 6
(ใส่ รูป)
31. โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตชด.337
(ใส่ รูป)
32. ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและลดความเสี่ ยงจากการถูกสุ นขั กัด
(ใส่ รูป)
33. สมทบระบบหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น (อบต.)
(ใส่ รูป)
34. โครงการป้ องกันควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.แม่ลาหลวง รพ.สต.แม่สุ
(ใส่ รูป)
35. สาธารณสุ ขมูลฐาน
(ใส่ รูป)
36. ขยายเขตไฟฟ้ าภายในบ้านห้วยกองเป็ าะ หมูที่
(ใส่ รูป)

37. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บ้านสันติพฒั นา) พร้อมตะแกรงฝาปิ ด ม.7
(ใส่ รูป)
38. ปรับปรุ ง/ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ม.9
(ใส่ รูป)
39. ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปาภูเขา หมู่ที่ 6
(ใส่ รูป)
40. ก่อสร้างถนน คสล.สายทิศนาตะวันตก หมูที่ 7
(ใส่ รูป)
41. โครงการปรับภูมิทศั น์หมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น
(ใส่ รูป)
42. จัดงานเทศกาลบุญเดือนสาม
(ใส่ รูป)
43. ประเพณี เขาวงกต
(ใส่ รูป)
44. งานกาชาดจังหวัด
(ใส่ รูป)
45. จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
(ใส่ รูป)
46. จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนพิการ
(ใส่ รูป)
47. จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผตู ้ ิดเชื้อเอดส์

(ใส่ รูป)
48. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชนตาบลแม่ลาหลวง
(ใส่ รูป)
49. ฝึ กอบรมอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า
(ใส่ รูป)
50. โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหมอกควันจากไฟป่ าทุกหมู่บา้ น
(ใส่ รูป)
51. ก่องสร้างฝายชะลอความชุ่ม-ชื้น
(ใส่ รูป)
52. โครงการถนนกินได้
(ใส่ รูป)
53. โครการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(ใส่ รูป)
54. สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บริ การและถ่ายทอดทคโนโลยีการเกษตรตาบล
(ใส่ รูป)
55. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจราจรและลดอุบตั ิเหตุทางท้องถนน
(ใส่ รูป)
56. พัฒนาศักยาภาพบุคลากร

(ใส่ รูป)
57. จัดทุนการศึกษาบุคลากร
(ใส่ รูป)
58. จัดทาแผนชุมชน/แผนพัฒนา
(ใส่ รูป)
59. โครงการ อบต. สัญจร
(ใส่ รูป)
60. สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างของ อปท.ระดับอาเภอ
(ใส่ รูป)
61. จัดซื้ อเต้นท์บา้ นแม่สุ
(ใส่ รูป)
62. โครงการเสริ มสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน
(ใส่ รูป)
63. สบทบกองทุนบาเหน็จข้าราชการท้องถิ่น
(ใส่ รูป)
64. จัดชื่อเต้นท์ อบต. จานวน 4 หลัง
(ใส่ รูป)
65. โครงการศึกษาวิจยั อบต.
(ใส่ รูป)
66. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

(ใส่ รูป)
67. เงินสารองจ่าย งบกลาง
(ใส่ รูป)

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรื อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยหรื อมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ การบริ หารงานขอ อบต.แม่ลาหลวง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุ งการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557

นายศรแก้ว ประจักษ์เมธี
นายก อบต.แม่ลาหลวง
ข้อมูล ณ 29/12/2557

