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บทน า 

  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
แม่สะเรียง และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นไปตามแผนพัฒนาที่ได้วางไว้ เพ่ือเป็น
กรอบการด าเนินงานโครงการในระดับปฏิบัติการประจ าปี และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 )       
พ.ศ. 2561 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด   โดยเฉพาะโครงการพัฒนาที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564  ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  ท าให้แนวทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง     เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรม     ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่  
ทั้งโครงการพัฒนา/กิจกรรมของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  และของหน่วยงานอื่น 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
แม่สะเรียง  



 

 ขั้นตอนที่  4 การประกาศแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่สะเรียงประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  2.  แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
  3.  เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
  4.  ท าให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรม  เฉพาะโครงการพัฒนา ในปีนั้น 
     



สารบัญ 

 หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปและรายละเอียดแผนด าเนินงาน 4 

บัญชีสรุปโครงการกิจกรรม 5 
แผนงานเดือนตุลาคม 6 
แผนงานเดือนพฤศจิกายน 11 
แผนงานเดือนธันวาคม 15 
แผนงานเดือนมกราคม 20 
แผนงานเดือนกุมภาพันธ์ 27 
แผนงานเดือนมีนาคม 34 
แผนงานเดือนเมษายน 40 
แผนงานเดือนพฤษภาคม 47 
แผนงานเดือนมิถุนายน 18 
แผนงานเดือนกรกฎาคม 58 
แผนงานเดือนสิงหาคม 63 
แผนงานเดือนกันยายน 68 

 



แบบสรุปบัญชีโครงการกิจกรรม
แผนดําเนินงานประจาํป 2564

ของเทศบาลตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรยีง จังหวัดแมฮองสอน

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวฒันธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

17 1,370,500 19.4225.76แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2 การพัฒนาการบริหารจดัการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

13 410,000 5.8119.70แผนงานบริหารทั่วไป

1 15,000 0.211.52แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 20,000 0.281.52แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

5 290,000 4.117.58แผนงานสาธารณสุข

1 3,000 0.041.52แผนงานการเกษตร

1 20,000 0.281.52แผนงานการพาณิชย

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

7 4,324,000 61.2710.61แผนงานการศึกษา

9 430,000 6.0913.64แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

5 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางทั่วถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

3 40,000 0.574.55แผนงานเคหะและชุมชน



6 การสรางความมั่นคง และเสริมสรางความเข็มแขง็ของชุมชนและสังคม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

1 15,000 0.211.52แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3 40,000 0.574.55แผนงานสังคมสงเคราะห

3 30,000 0.434.55แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 50,000 0.711.52แผนงานงบกลาง

7,057,50066 100 100

รวม: จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณรอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

103 โครงการ ประเพณีออกพรรษา(ออกหวา) จัดกิจกรรมประเพณีออกพรรษา (ออกหวา) กองการศึกษา985,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

104 โครงการ ประเพณีวันลอยกระทง จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง กองการศึกษา100,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

104 โครงการ ฝกอบรมเยาวชนเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณี

แหเทียนเหง

จัดกิจกรรมสงเสริม ฟนฟู อนุรักษ วัฒนธรรม 

ประเพณีแกเยาวชน
กองการศึกษา10,000หนา โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง บานโปง

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

79 อุดหนุน โครงการสงเสริมกิจกรรมก่ิงกาชาด อําเภอแมสะเรียง เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ผูดอยโอกาส ในพื้นท่ี สํานักปลัดฯ10,000หนา อําเภอแมสะเรียง

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

114 โครงการ สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค(อสม เทศบาล) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดย อสม.เทศบาล

รวมกับเทศบาล
กอง

สาธารณสุขฯ

50,000หนา ทุกชุมชน

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

102 โครงการ จัดการแขงขันกีฬา เปตองวันปยมหาราช จัดการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติวันปย

มหาราช
กองการศึกษา30,000หนา ชุมชนบานโปงนอก

จํานวนโครงการ 6 รวมงบประมาณ 1,185,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอยีดแผนดาํเนนิงานในชวง เดอืนตุลาคม

6 1,185,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอยีดแผนดาํเนนิงานในชวง เดอืนพฤศจกิายน

4 4,234,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

80 โครงการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําโครงการติดตามและประเมินผลแผน สํานักปลัดฯ10,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

114 โครงการ พลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

และโรคติดตออุบัติใหม

การปองกันโรคอุบัติใหม เชน โรคโควิด 19 และ 

อื่นๆ
กอง

สาธารณสุขฯ

20,000หนา

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

99 โครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง จายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลแมสะเรียงบานโปง
กองการศึกษา676,000หนา ร.ร.บานโปง

99 โครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคาร จายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนทอง

สวัสด์ิวิทยาคาร
กองการศึกษา3,528,000หนา ร.ร.ทองสวัสดิ์

จํานวนโครงการ 4 รวมงบประมาณ 4,234,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอยีดแผนดาํเนนิงานในชวง เดอืนธนัวาคม

5 120,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

105 โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม (ชุมชนคริสเตียน) เยาวชน ประชาชน มีความรูคูคุณธรรมเต็มตาม

ศักยภาพ
กองการศึกษา30,000หนา ชุมชนคริสเตียน

105 โครงการ สืบชะตาปอยมหาปสสถานวัดมัณตะเล จัดกิจกรรมสืบชะตา ปอยมหาปสถานวัดมัณตะเล กองการศึกษา10,000หนา ชุมชนในเวียง วดัมัณตะเล

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

78 อุดหนุน โครงการ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระขณิษฐาธิราชเจา

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักกรีสิรินธร 

มหาวชิราลกรณราชภักดี สิริกิจการิณีรยพัฒนา รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบริมราชกุมารี

เพื่อสนับสนุนกิจการงาน ราชพิธีและการรับเสด็จ

 และนโยบายเรงดวนของรัฐ ในพระมหาษัตริย

และพระบรมวงศ ศานุวงศ

สํานักปลัดฯ20,000หนา ตชด.337

80 โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี
สํานักปลัดฯ10,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

6 การสรางความมั่นคง และเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

68 โครงการ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสด์ิการชุมชนในเขตเทศบาล งบกลาง50,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

จํานวนโครงการ 5 รวมงบประมาณ 120,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอยีดแผนดาํเนนิงานในชวง เดอืนมกราคม

14 883,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ





แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

103 โครงการ จัดงานวันขึ้นปใหม จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม ทําบุญตักบาตร กองการศึกษา10,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

78 อุดหนุนโครงการ ศป.ปส.อําเภอแมสะเรียง บูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดระดับอําเภอ สํานักปลัดฯ10,000หนา อําเภอแมสะเรียง

78 อุดหนุนโครงการ งานฤดูหนาวและกาชาด เพ่ือสงเสริมอาชีพ 

ศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดแมฮองสอน

เพื่อจัดกิจกรรมงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงของ

จังหวัดแมฮองสอน
สํานักปลัดฯ10,000หนา จงัหวัดแมฮองสอน

91 โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี จัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษี กองคลัง200,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

91 โครงการ นวัตกรรมการจัดเก็บภาษีสัญจร อบรมใหความรู ประชาชนทั่วไปที่เสียภาษี กองคลัง30,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

95 โครงการ ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 

อปท.อ.แมสะเรียง

อปท.ทุกแหงในเขตอําเภอแมสะเรียง ประสาน

การทํางานรวมกันเพื่อชวยเหลือประชาชน
กองคลัง33,000หนา อบต.แมเหาะ

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

115 อุดหนุน โครงการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุขฯ

ชุมชนทุกชุมชน จํานวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 

20,000 บาท
กอง

สาธารณสุขฯ

180,000หนา ทุกชุมชน

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

99 โครงการ จัดงานวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา80,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

100 โครงการ ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนมุสลิม นักศึกษา นักเรียน ตางๆท่ีเขารับความรูเร่ือง

วัฒนธรรมอิสลาม
กองการศึกษา20,000หนา ชุมชนมสุลิม

100 โครงการ ศูนยการเรียนรู (หองสมุดชุมชน) คนในชุมนสามารถอานออกเขียนไดและสามารถ

ส่ือสารกับผูอื่นได
กองการศึกษา10,000หนา ชุมชนคริสเตียน



ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

100 โครงการ จัดการแขงขันกีฬาตระกรอ จองคําเทศบาลคัพ ตาน

ยาเสพติด

ประชาชนและเยาวชนทั่วไป กองการศึกษา15,000หนา ชุมชนจองคํา

101 โครงการ กีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล

ตําบลแมสะเรียง
กองการศึกษา250,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

102 โครงการ กีฬาทองถ่ินสัมพันธ  อําเภอแมสะเรียง จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวาง กองการศึกษา20,000หนา อําเภอแมสะเรียง

6 การสรางความมั่นคง และเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

82 โครงการ ศูนยประสานงานการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด เทศบาลตําบลแมสะเรียง

จัดกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด และปญหาสังคม
สํานักปลัดฯ15,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

จํานวนโครงการ 14 รวมงบประมาณ 883,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอียดแผนดําเนินงานในชวง เดอืนกุมภาพันธ

9 185,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ





แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

104 โครงการ กิจกรรมการเรียนรู วัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณีตาน

ขาวหยากู

จัดกิจกรรม ตานขาวหยากู กองการศึกษา10,000หนา โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง บานโปง

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

91 โครงการ อบรมใหความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการ

คลัง ภาครัฐ

ประชาชนที่และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแม

สะเรียง
กองคลัง15,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

115 โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูสูงอายุในชุมชน เขาสูโรงเรียนแมสะเรียงปจฉิม

วัยวุฒิวิทยาลัย
กอง

สาธารณสุขฯ

100,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

6 การสรางความมั่นคง และเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

63 โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียง จัดทําแปลงสาธิตเกษตรและเล้ียงสัตว สํานักปลัดฯ10,000หนา ชุมชนคริสเตียน

86 โครงการ ลูกเนียงเชื่อม เพ่ือเศรษฐกิจ จัดทําผลิตภัณฑลูกเนียงเชื่อมจําหนาย สํานักปลัดฯ10,000หนา ชุมชนมสุลิม

86 โครงการ ผักสวนครัวรั้วกินได ทําแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได สํานักปลัดฯ10,000หนา ชุมชนมงคลทอง

87 โครงการ อบรมอนุรักษขนมโบราณ ใหความรูสมาชิกในชุมชนที่สนใจ สํานักปลัดฯ10,000หนา ชุมชนบานทุง

87 โครงการ อบรมทําไมกวาดดอกหญาและทางมะพราว รวมกลุมจัดทําไมกวาดดอกหญาและไมกวาด

ทางมะพราวจําหนาย
สํานักปลัดฯ10,000หนา ชุมชนบานโปงใน

87 โครงการ อบรมตัดเสื้อไต ประยุกตผาลูกไม เปนพัฒนศักยภาพกลุมอาชีพตัดเส้ือไตบานโปง

นอก
สํานักปลัดฯ10,000หนา ชุมชนบานโปงนอก

จํานวนโครงการ 9 รวมงบประมาณ 185,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอยีดแผนดาํเนินงานในชวง เดอืนมีนาคม

14 695,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ





แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

105 โครงการ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาฆะบูชา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีในวัดจองสูง กองการศึกษา15,000หนา ชุมชนมะขามจุม (วัดจองสูง)

105 โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม (ชุมชนมุสลิม) เยาวชนมุสลิม และสัปบุรุษชุมชนมุสลิม กองการศึกษา30,000หนา ชุมชนมสุลิม

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

74 โครงการ วันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกป สํานักปลัดฯ25,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

86 โครงการ เทศบาลพบประชาชน จัดทําโครงการเทศบาลสัญจร สํานักปลัดฯ20,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

114 โครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา กอง

สาธารณสุขฯ

20,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

102 โครงการ แขงขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลคริสเตียนคัพ ทําใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย กองการศึกษา25,000หนา ชุมชนคริสเตียน

102 โครงการ กีฬามุสลิมสัมพันธ จัดการแขงขันกีฬาสัมพันธระหวางสมาชิกอิสลาม

ทั้งในและตางจังหวัด
กองการศึกษา30,000หนา ชุมชนมสุลิม

5 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางทั่วถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว

120 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนสุสานมุสลิม สุสานมุสลิมไดรับการพัฒนาปรับปรุง กองชาง5,000หนา สุสานมสุลิม

120 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนสุสานคริสเตียน สุสานคริสเตียนไดรับการพัฒนาปรับปรุง กองชาง5,000หนา สุสานคริสเตียน

121 โครงการ ปรับปรุงซอมแซมสุสานกลาง จายเปนคาจางเหมาซอมแซมสุสานกลางอําเภอ

แมสะเรียง
กองชาง30,000หนา สุสานกลาง

123 โครงการ กอสรางรางระบายนํ้าพรอมฝาปด ถนนแมสะเรียง 

ซอย 12

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด ซอย 12 กองชาง450,000หนา ชุมชนมะขามจุม



ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

6 การสรางความมั่นคง และเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

88 โครงการ จิตอาสาพัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ ภายใตแนวคิด 

อาสาอยูเคียง แมสะเรียงอยูสุข

ผูสูงอายุในชุมชนทุกคนที่ตองการความชวยเหลือ สํานักปลัดฯ10,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

88 โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ผูสูงอายุและผูพิการในชุมชนทุกชุมชน สํานักปลัดฯ20,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

88 โครงการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรี เทศบาลตําบลแมสะเรียง กลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง สํานักปลัดฯ10,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

จํานวนโครงการ 14 รวมงบประมาณ 695,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอียดแผนดําเนินงานในชวง เดอืนเมษายน

10 665,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ





แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

103 โครงการ ประเพณีสงกรานต จัดงานประเพณีสงกรานตแหพระเพชร กองการศึกษา30,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

104 โครงการ อบรมผูสุงอายุ "อยูอยางสูงวัย พลานามัยดี ชีวีมีสุข" ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง กองการศึกษา50,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

105 โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม (ชุมชนมุสลิม) เยาวชนมุสลิม และสัปบุรุษชุมชนมุสลิม กองการศึกษา30,000หนา ชุมชนมสุลิม

105 โครงการ อบรมคายคุณธรรม จริยธรรม วัดนักบุญเปาโลแมสะ

เรียง

ฝกอบรมคาย คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน กองการศึกษา15,000หนา ชุมชนในเวียง

105 โครงการ ประเพณีปอย สางลอง วัดศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ณ วัดศรีบุญเรือง 

ภาคฤดูรอน
กองการศึกษา20,000หนา ชุมชนในเวียง

105 โครงการ ประเพณีปอย  สางลอง วัดสุพรรณรังสี จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ณ วัดจองคํา ภาค

ฤดูรอน
กองการศึกษา20,000หนา ชุมชนจองคํา (วัดสุพรรณรังสี)

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

74 โครงการ ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพของขาราชการและลูกจาง

และการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย

อบรมขาราชการและลูกจางของเทศบาลตําบล

แมสะเรียง
สํานักปลัดฯ10,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

106 โครงการ อาหารสะอาดรสชาติอรอย รานคาในเขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง กอง

สาธารณสุขฯ

20,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

101 โครงการ บาสเก็ตบอล เทศบาลฯ คัพ ตานยาเสพติด เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล กองการศึกษา20,000หนา อําเภอแมสะเรียง

5 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางทั่วถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว

123 โครงการ กอสรางรางระบายนํ้าพรอมฝาปด ถนนแมสะเรียง 

ซอย 12

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด ซอย 12 กองชาง450,000หนา ชุมชนมะขามจุม



ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

จํานวนโครงการ 10 รวมงบประมาณ 665,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอยีดแผนดาํเนนิงานในชวง เดอืนพฤษภาคม

7 632,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ





แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

81 โครงการ จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดกิจกรรมการประชุมฯ และการจัดทํารูปเลม

แผน
สํานักปลัดฯ15,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

81 โครงการ จัดทําแผนแมบทชุมชน อุดหนุน ชุมชนละ 3,000 บาท จํานวน 9 ชุมชน สํานักปลัดฯ27,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

86 โครงการ ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนทุกชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน สํานักปลัดฯ90,000หนา ทุกชุมชน

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

114 โครงการ รักนํ้า รักปา รักแผนดิน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม และจัด

สภาพแวดลอมที่ดีในเขตเทศบาลฯ
กอง

สาธารณสุขฯ

20,000หนา เขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง

114 โครงการ ปองกันโรคไขเลือดออก และโรคติดตอ จายเปนคาใชจายในการทําโครงการควบคุมและ

ปองกันโรคไขเลือดออก
กอง

สาธารณสุขฯ

20,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

101 โครงการ ฝกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล เยาวชนเลนกีฬาตานยาเสพติด กองการศึกษา10,000หนา จงัหวัดแมฮองสอน

5 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางทั่วถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว

123 โครงการ กอสรางรางระบายนํ้าพรอมฝาปด ถนนแมสะเรียง 

ซอย 12

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด ซอย 12 กองชาง450,000หนา ชุมชนมะขามจุม

จํานวนโครงการ 7 รวมงบประมาณ 632,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอยีดแผนดาํเนนิงานในชวง เดอืนมิถุนายน

4 4,219,500

จาํนวนโครงการ งบประมาณ



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

103 โครงการ ทําบุญสุสานกลาง อําเภอแมสะเรียง จัดกิจกรรมทําบุญสุสานกลาง กองการศึกษา10,000หนา สุสานกลาง อ.แมสะเรียง

103 โครงการ ทําบุญศาลเจาพอหลักเมือง จัดกิจกรรมทําบุญศาลเจาพอหลักเมือง กองการศึกษา5,500หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

99 โครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง จายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลแมสะเรียงบานโปง
กองการศึกษา676,000หนา ร.ร.บานโปง

99 โครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคาร จายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนทอง

สวัสด์ิวิทยาคาร
กองการศึกษา3,528,000หนา ร.ร.ทองสวัสดิ์

จํานวนโครงการ 4 รวมงบประมาณ 4,219,500



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอยีดแผนดาํเนนิงานในชวง เดอืนกรกฏาคม

7 80,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ





แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

1 การพัฒนาดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูการทองเที่ยว

104 โครงการ จัดงานประเพณีเขาพรรษา จัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา กองการศึกษา15,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

104 โครงการ ปฏิบัติธรรมะเทศกาลเขาพรรษา ชุมชนโปงนอก ประชาชนในชุมชนบานโปงนอกท่ีสนใจ กองการศึกษา15,000หนา ชุมชนบานโปงนอก (วัดชัยลาภ)

105 โครงการ พุทธมามะกะ เยาวชน ชุมชนโปงใน ประชาชนและเยาวชนในชุมชนบานโปงใน กองการศึกษา10,000หนา ชุมชนบานโปงใน

2 การพัฒนาการบริหารจัดการสูมาตรฐานการบริหารจัดการทองถ่ินที่ดี

78 อุดหนุน ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและสถาบัน

สําคัญของชาติ

จัดกรรมในวันสําคัญของชาติ สถาบันพระมา

กษัตริยและพระบรมวงศสานุวงศ
สํานักปลัดฯ15,000หนา อําเภอแมสะเรียง

82 โครงการ ปกปองสถาบันสําคัญของชาติและเสริมสรางสังคม

สันติสุข

สงเสริมใหประชาชนลํารึกถึงความสําคัญของ

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
สํานักปลัดฯ15,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

99 โครงการ สงเสริมรณรงคตานยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน

อนุบาลแมสะเรียงบานโปง

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียงบานโปง กองการศึกษา5,000หนา ร.ร.บานโปง

99 โครงการ สงเสริมรณรงคตานยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน

ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

นักเรียนโรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคารปลอดยา

เสพติด
กองการศึกษา5,000หนา ร.ร.ทองสวัสดิ์

จํานวนโครงการ 7 รวมงบประมาณ 80,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

รายละเอียดแผนดําเนินงานในชวง เดอืน สงิหาคม

2 33,000

จาํนวนโครงการ งบประมาณ



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดลอม

106 โครงการ ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ กอง

สาธารณสุขฯ

3,000หนา สํานกังานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

102 โครงการ กีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแมแหงชาติ ผูสนใจกีฬาเปตอง ทั้ง 9 ชุมชน และใกลเคียง กองการศึกษา30,000หนา ชุมชนบานโปงใน

จํานวนโครงการ 2 รวมงบประมาณ 33,000



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

0 0

จาํนวนโครงการ งบประมาณ



แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2564 2563 2564

ก.ยส.คก.คมิ.ยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค

ชื่อโครงการ เปาหมายและผลผลิต ผูรับผิดชอบงบประมาณยทุธศาสตร/เลขหนาเทศบัญญัติ สถานที่ดําเนนิการ

หนา

จํานวนโครงการ 0 รวมงบประมาณ 0
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