รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๖4

ของ
เทศบาลตาบลป่าอ้อดอนชัย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า
ชุมชน สินค้า OTOP
ที่

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชน
และสินค้า OTOP

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
30,000 ไม่ได้ดาเนินการ
30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

1.2 แผนงานการเกษตร
โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร เทคโนโลยีการ
เกษตร
2 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล
ที่

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
30,000 จัดทาโครงการ
เกษตรสัญจรพบ
ประชาชน
20,000 ไม่ได้ดาเนินการ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย
น้า
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านร่องขุ่น
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 2 บ้านสัน
มะหลอด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 บ้านริมลาว
โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 บ้านสันสลี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าก๊อ

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้า
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร่องขุ่น
หมู่ที่ 1

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
250,000 เบิกจ่าย
250,000 บาท

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.
ชั้น 3 บ้านสันมะหลอด หมู่ที่ 2

250,000

เบิกจ่าย
250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านริมลาว หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คสล. บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4

248,000

เบิกจ่าย
248,000 บาท
เบิกจ่าย
285,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านสันสลี หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6

250,000

7

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสล๊บ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองแสล๊บ หมู่ที่ 7

264,000

8

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
พัสดุ หมู่ที่ 8 บ้านสันมะนะ บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8
โครงการขยายไหล่ทางถนน
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.
คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองหม้อ บ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 9

ที่
1

2
3
4
5
6

9

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
และวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3
หมู่ที่ 10 บ้านป่าตึง
11 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น3 หมู่ที่11 บ้านป่าอ้อ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
และวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 บ้าน
ป่าตึง หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 11

12 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
มอก. ชั้น 3 หมู่ที่ 12 บ้านสัน สันทรายยาว หมู่ที่ 12
ทรายยาว

286,000

150,000

260,000
250,000

เบิกจ่าย
250,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
150,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
264,000 บาท
เบิกจ่าย
260,000 บาท
เบิกจ่าย
250,000 บาท

250,000

เบิกจ่าย
250,000 บาท

250,000

เบิกจ่าย
249,500 บาท

163,000

เบิกจ่าย
163,000 บาท

13 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 12 บ้านสัน
ทรายยาว

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 บ้านสันทรายยาว
หมู่ที่ 12

87,000

14 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 13 บ้านสัน
กลาง
15 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
สุสาน หมู่ที่ 14 บ้านปุยคา
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 15 บ้านหล่ายลาว

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 บ้านสันกลาง หมู่ที่ 13

250,000

โครงการก่อสร้างลาน คสล.สุสาน
บ้านปุยคา หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หล่ายลาว หมู่ที่ 15

250,000

17 โครงการก่อสร้างศาลาสุสาน
หมู่ที่ 16 บ้านห้วยทราย

โครงการก่อสร้างศาลาสุสาน บ้าน
ห้วยทราย หมู่ที่ 16

250,000

18 โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้าน
ที่ 17 บ้านดงเจริญ
ดงเจริญ หมูท่ ี่ 17

250,000

19 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร และป้ายจราจร หมู่ที่
18บ้านป่าตึงงาม

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
และป้ายจราจร บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่
18

104,000

20 โครงการก่อสร้างศาลาสุสาน
หมู่ที่ 18 บ้านป่าตึงงาม

โครงการก่อสร้างศาลาสุสาน บ้าน
ป่าตึงงาม หมู่ที่ 18

150,000

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 19 บ้านหนองหม้อใหม่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหม้อใหม่ หมู่ที่ 19

250,000

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โพธิ์งาม หมู่ที่ 20

190,000

23 โครงการวางท่อเมนจ่ายน้า
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้าระบบ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 ประปาหมู่บ้าน บ้านประตูล้อ
บ้านประตูล้อ
หมู่ที่ 21

250,000

214,000

มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
87,000 บาท
เบิกจ่าย
249,000 บาท
เบิกจ่าย
250,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
214,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
250,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
250,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
103,800 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
150,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
250,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
190,000 บาท
เบิกจ่าย
250,000 บาท

24 โครงการปรับปรุงสานักงาน
เทศบาลตาบลป่าอ้อดอนชัย

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สานักงาน
เทศบาลตาบลป่าอ้อดอนชัย หมู่ที่ 5
25 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก
บล็อกสานักงานเทศบาลตาบล สานักงานเทศบาล ต.ป่าอ้อดอนชัย
ป่าอ้อดอนชัย

234,000

เบิกจ่าย
233,000 บาท

160,000

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 2 บ้านสันมะหลอด

480,000

มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
160,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
479,500 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
419,500 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
309,500 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
387,000 บาท
มีคู่สัญญาแล้ว กัน
เงินไว้ เบิกจ่ายในปี
2565 จานวน
58,000 บาท
เบิกจ่าย 9,500
บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
สันมะหลอด หมู่ที่ 2

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสันมะนะ
คสล. บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8

420,000

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 14 บ้านปุยคา

310,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ปุยคา หมู่ที่ 14

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 21 บ้านประตูล้อ คสล. บ้านประตูล้อ หมู่ที่ 21

388,000

30 โครงการปรับปรุงห้องทางาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบล
ป่าอ้อดอนชัย

โครงการปรับปรุงห้องทางานคณะ
ผู้บริหารเทศบาล ต.ป่าอ้อดอนชัย

58,000

31 โครงการขุดร่องน้าไหล่ทาง
ถนนลาดยางบ้านสันมะนะ หมู่
ที่ 8 และถนน คสล.บ้านป่าก๊อ
หมู่ที่ 6
32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คัน
ดินแม่น้ากรณ์

โครงการขุดร่องน้าไหล่ทางถนน
ลาดยางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 และ
ถนน คสล. บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6

9,500

ขุดคันดินแม่น้ากรณ์บริเวณบ้าน
สันสลี หมู่ที่ 5 และบ้านป่าอ้อ หมู่
ที่ 11
33 โครงการขุดลอกลาห้วยแม่
โครงการขุดลอกลาห้วยแม่มอญ
มอญ หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น
หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น
34 โครงการบารุงรักษาระบบ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซมไฟกิ่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะ
35 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 จัดซื้อหินปนดินเพื่อซ่อมแซมถนน
บ้านสันมะหลอด
ภายในหมู่บ้านสันมะหลอด

20,000

เบิกจ่าย 19,000
บาท

15,000

เบิกจ่าย 13,000
บาท
เบิกจ่าย 59,420
บาท
เบิกจ่าย 10,272
บาท

60,000
15,000

36 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ จัดซื้อหินปนดินเพื่อซ่อมแซมถนน
ทาการเกษตร
เข้าพื้นที่ทาการเกษตรในหมู่บ้าน
ป่าก๊อ , บ้านหนองหม้อ , บ้านป่าตึง
และบ้านโพธิ์งาม
37 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 จัดซื้อหินปนดินเพื่อซ่อมแซมถนน
บ้านริมลาว
ภายในหมู่บ้านริมลาว
38 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ จัดซื้อหินปนดินเพื่อซ่อมแซมถนน
14 บ้านปุยคา
ลูกรังภายในหมู่บ้านปุยคา
39 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ จัดซื้อหินปนดินเพื่อซ่อมแซมถนน
18 บ้านป่าตึงงาม
ภายในหมู่บ้านป่าตึงงาม
40 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ จัดซื้อหินปนดินเพื่อซ่อมแซมถนน
ทาการเกษตร
เข้าพื้นที่ทาการเกษตรในหมู่บ้าน
สันสลี , บ้านป่าตึง และบ้านหนอง
หม้อใหม่

40,000

เบิกจ่าย 34,026
บาท

10,000

เบิกจ่าย 7,704
บาท
เบิกจ่าย 14,124
บาท
เบิกจ่าย 6,420
บาท
เบิกจ่าย 52,644
บาท

20,000
10,000
55,000

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1
2
3
4
5

โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
โครงการวันวิสาขบูชาวันสาคัญ
โลก
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
ดอยตุง
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมใน
วันมาฆบูชา
โครงการฝึกทักษะกีฬาว่ายน้า
เพื่อชีวิตเด็กและเยาวชน

6 โครงการสืบสานประเพณี
บวงสรวงเจ้าพ่อดอนชัย
7 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมใน
เทศกาลเข้าพรรษา

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
โครงการวันวิสาขบูชาวันสาคัญโลก
อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวัน
มาฆบูชา
โครงการฝึกทักษะกีฬาว่ายน้าเพื่อ
ชีวิตเด็กและเยาวชนตาบลป่าอ้อ
ดอนชัย
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลป่าอ้อ
ดอนชัย
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลป่าอ้อ
ดอนชัย

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
50,000
ไม่ได้ดาเนินการ
20,000
เบิกจ่าย 10,815
บาท
10,000
เบิกจ่าย 10,000
บาท
20,000
50,000
10,000
20,000

เบิกจ่าย 19,760
บาท
เบิกจ่าย 23,640
บาท
เบิกจ่าย 10,000
บาท
เบิกจ่าย 20,000
บาท

2.2 แผนงานการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา
โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
25,000
ไม่ได้ดาเนินการ

ค่าอาหารเสริม(นม) หน้า 26/74

1,710,640 เบิกจ่าย
1,736,803 บาท
229,500 เบิกจ่าย
227,800 บาท
661,500 เบิกจ่าย
716,320 บาท
2,264,000 เบิกจ่าย
2,134,880 บาท
50,000
เบิกจ่าย 50,000
บาท
25,000
เบิกจ่าย 21,695
บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
อุดหนุนโรงเรียนบ้านริมลาว
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
1
2
3
4

โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
โครงการส่งเสริมการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้
พิการและพัฒนาอาชีพผู้พิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนที่ยากไร้และด้อย
โอกาส
โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและพัฒนา
อาชีพผู้พิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัว
เรือนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส และไร้
ที่พึ่ง
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ หน้า 74/74

5 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพคนพิการ หน้า 73/74

6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 73/74

งบประมาณ
ที่ตั้ง (บาท)
20,000

ไม่ได้ดาเนินการ

25,000

ไม่ได้ดาเนินการ

50,000

เบิกจ่าย 23,000
บาท

90,000

การดาเนินการ

เบิกจ่าย 13,500
บาท
3,446,400 เบิกจ่าย
3,063,000 บาท
18,163,800 เบิกจ่าย
16,259,200
บาท

2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้า
อุปโภคบริโภค
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายงานด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค
โครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคอุบัติใหม่
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้า
อุปโภคบริโภค
งบประมาณกองทุน สปสช.
งบประมาณกองทุน สปสช.

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
350,000 เบิกจ่าย
206,503 บาท
120,000 เบิกจ่าย 64,179
บาท
30,000
เบิกจ่าย 23,375
บาท
45,000
เบิกจ่าย 34,560
บาท
10,000
เบิกจ่าย 8,200
บาท

งบประมาณกองทุน สปสช.

10,000

โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

420,000

เบิกจ่าย 8,700
บาท
เบิกจ่าย
320,000 บาท

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
1 โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาบทบาทของ
ผู้สูงอายุ
2 โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาบทบาทของสตรี

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบทบาทของผู้สูงอายุ

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ที่

โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบทบาทของสตรี

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
25,000
อบรมเพิ่มศักยภาพ
ประธานผู้สูงอายุ
หมู่บ้าน
52,950
อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นา
กลุ่มสตรีหมู่บ้าน
210,000 อบรมป้องกัน
ปัญหายาเสพ
ติดเชิงรุกร่วมกับ
ตารวจภูธร
เมืองเชียงราย

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1
2
3
4

โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
โครงการคัดแยกขยะลดโรค
ร้ายลดโลกร้อน
โครงการบริหารจัดการขยะ
หมู่บ้านต้นทาง
โครงการบริหารจัดการขยะ
หมู่บ้านปลายทาง

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
โครงการคัดแยกขยะลดโรคร้าย
ลดโลกร้อน
โครงการบริหารจัดการขยะหมู่บ้าน
ต้นทาง
โครงการบริหารจัดการขยะหมู่บ้าน
ปลายทาง

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
950,000 เบิกจ่าย 10,050
บาท
50,000
เบิกจ่าย 23,991
บาท
210,000 เบิกจ่าย
170,000 บาท
100,000 เบิกจ่าย
100,000 บาท

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
1 โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ประสบภัย

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย

2 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง
3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ที่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
20,000
ช่วยเหลือเหตุวาต
ภัย หมู่ที่ 1, หมู่ที่
4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่
6, หมู่ที่ 12
จานวน 5,693
บาท
10,000
เบิกจ่าย 20,227
บาท
50,000
เบิกจ่าย 23,002
บาท

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
2 โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้อง
กันและบรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ที่

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
20,000
เบิกจ่าย 5,022
บาท
20,000
อบรมซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย
ร่วมกับธนาคาร
ธกส.สาขาร่องขุ่น
210,000 อบรมป้องกัน
ปัญหายาเสพ
ติดเชิงรุกร่วมกับ
ตารวจภูธร
เมืองเชียงราย

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2564
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
3 โครงการจิตอาสา
ที่

ตัง้ งบประมาณ
ในปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

4 โครงการกิจกรรม 5ส

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
โครงการจิตอาสากาจัดผักตบชวา
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
โครงการกิจกรรม 5ส

5 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
6 ค่าจัดซื้อรถเข็นพ่วง 2 ล้อ

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
ค่าจัดซื้อรถเข็นพ่วง 2 ล้อ

7

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิด
ฝอยละออง
อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

8

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิด
ฝอยละออง
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
ดอยตุง

งบประมาณ
การดาเนินการ
ที่ตั้ง (บาท)
800,000 เบิกจ่าย
754,754 บาท
210,000 เบิกจ่าย
210,000 บาท
2,000
เบิกจ่าย 1,080
บาท
20,000
จัดกิจกรรม 5ส
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
10,000
ไม่ได้ดาเนินการ
4,000
180,000
10,000

เบิกจ่าย 3,100
บาท
เบิกจ่าย
170,000 บาท
เบิกจ่าย 10,000
บาท

9

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ส่วนราชการและองค์กรจังหวัด
เชียงราย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วย
เหลือประชาชน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ส่วนราชการและองค์กรจังหวัด
เชียงราย

40,000
50,000

เบิกจ่าย 40,000
บาท
เบิกจ่าย 50,000
บาท

