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แผนการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.2565
บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน กิจกรรมและงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.                (1 ต.ค             ถึง  30  ก.ย                )2566 2565 2566

แผนงาน/งาน/หมวด/โครงการ

แผนงานบริหารท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป สํานักปลัดฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมของเทศบาลตําบลแมสะเรียง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค1

เลขหนาเทศบัญญัติ 83 สถานที่ดําเนินการ สวท.แมสะเรียง

โครงการ วันเทศบาล 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค2

เลขหนาเทศบัญญัติ 83 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ วันทองถ่ินไทย 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค3

เลขหนาเทศบัญญัติ 83 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ เยาวชน "ตนกลา" สีขาว (white youth) 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค4

เลขหนาเทศบัญญัติ 83 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ พัฒนาเว็บไชต เทศบาลตําบลแมสะเรียง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค5

เลขหนาเทศบัญญัติ 81 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพของขาราชการและลูกจาง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค6

เลขหนาเทศบัญญัติ 83 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง
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แผนงาน/งาน/หมวด/โครงการ

โครงการ ประกวดรางวัลพระปกเกลา 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค7

เลขหนาเทศบัญญัติ 82 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ประกวดรางวัลการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค8

เลขหนาเทศบัญญัติ 82 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ธนาคารความดี (ออมความดีเปนทุนชีวิต) 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค9

เลขหนาเทศบัญญัติ 93 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมงคลทอง

โครงการ จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค10

เลขหนาเทศบัญญัติ 84 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

อุดหนุนโครงการ ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมสะเรียง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค11

เลขหนาเทศบัญญัติ 88 สถานที่ดําเนินการ อําเภอแมสะเรียง

อุดหนุน โครงการปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและสถาบันสําคัญของชาติ 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค12

เลขหนาเทศบัญญัติ 88 สถานที่ดําเนินการ อําเภอแมสะเรียง

อุดหนุน โครงการ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระขณิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักกรีสิรินธร มหาวชิราลกรณราชภักดี สิริกิจการิณีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบริมราชกุมารี20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค13

เลขหนาเทศบัญญัติ 88 สถานที่ดําเนินการ พ้ืนที่อําเภอแมสะเรียง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สํานักปลัดฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค14

เลขหนาเทศบัญญัติ 89 สถานที่ดําเนินการ เขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง
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โครงการ จัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง 5,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค15

เลขหนาเทศบัญญัติ 89 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค16

เลขหนาเทศบัญญัติ 89 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค17

เลขหนาเทศบัญญัติ 89 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค18

เลขหนาเทศบัญญัติ 89 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ จัดทําแผนแมบทชุมชน 27,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค19

เลขหนาเทศบัญญัติ 89 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

งานบริหารงานคลัง กองคลังผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี 70,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค20

เลขหนาเทศบัญญัติ 102 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ อบรมใหความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง ภาครัฐ 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค21

เลขหนาเทศบัญญัติ 102 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ นวัตกรรมการจัดเก็บภาษีสัญจร 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค22

เลขหนาเทศบัญญัติ 102 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

หนา้ 3 จาก 16



แผนงาน/งาน/หมวด/โครงการ

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

อุดหนุน โครงการ ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.อ.แมสะเรียง 33,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค23

เลขหนาเทศบัญญัติ 103 สถานที่ดําเนินการ ทต.เมืองยวมใต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ลานสรางสรรคเพ่ือสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน หางไกลยาเสพติด 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค24

เลขหนาเทศบัญญัติ 95 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ศูนยประสานงานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตําบลแมสะเรียง 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค25

เลขหนาเทศบัญญัติ 95 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ เสริมสรางสังคมสันติสุข 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค26

เลขหนาเทศบัญญัติ 96 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ปกปองสถาบันสําคัญของชาติและเสริมสรางสังคมสันติสุข 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค27

เลขหนาเทศบัญญัติ 95 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย สํานักปลัดฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ศูนยชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค28

เลขหนาเทศบัญญัติ 83 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ฝกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ (เราทําดีดวยหัวใจ) 25,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค29

เลขหนาเทศบัญญัติ 97 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
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โครงการ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลแมสะเรียง 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค30

เลขหนาเทศบัญญัติ 97 สถานที่ดําเนินการ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ อบรมสาธารณภัยการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน CBDRM 25,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค31

เลขหนาเทศบัญญัติ 97 สถานที่ดําเนินการ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ ฝกอบรม สมาชิก อปพร. เทศบาลตําบลแมสะเรียง 40,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค32

เลขหนาเทศบัญญัติ 96 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษาผูรับผิดชอบ

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคาร 3,679,200 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค33

เลขหนาเทศบัญญัติ 110 สถานที่ดําเนินการ ร.ร.ทองสวัสด์ิ

โครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง 609,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค34

เลขหนาเทศบัญญัติ 110 สถานที่ดําเนินการ ร.ร.บานโปง

งานศึกษาไมกําหนดระดับ กองการศึกษาผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ จัดงานวันเด็ก 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค35

เลขหนาเทศบัญญัติ 111 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ กิจกรรมสรางสรรคในการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค36

เลขหนาเทศบัญญัติ 110 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
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โครงการ ศูนยการเรียนรู (หองสมุดชุมชน) 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค37

เลขหนาเทศบัญญัติ 111 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนครสิเตียน

โครงการ ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนมุสลิม 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค38

เลขหนาเทศบัญญัติ 111 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมุสลิม

แผนงานสาธารณสขุ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน กองสาธารณสุขฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร 30,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค39

เลขหนาเทศบัญญัติ 119 สถานที่ดําเนินการ โรงพยาบาลแมสะเรียง

โครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค40

เลขหนาเทศบัญญัติ 121 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ รักนํ้า รักปา รักแผนดิน 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค41

เลขหนาเทศบัญญัติ 121 สถานที่ดําเนินการ เขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ) 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค42

เลขหนาเทศบัญญัติ 122 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ พลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) และโรคติดตออุบัติใหม 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค43

เลขหนาเทศบัญญัติ 122 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ปองกันโรคไขเลือดออก และโรคติดตอ 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค44

เลขหนาเทศบัญญัติ 121 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง
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โครงการ อาหารสะอาดรสชาติอรอย 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค45

เลขหนาเทศบัญญัติ 121 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม. มงคลทอง) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค46

เลขหนาเทศบัญญัติ 123 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมงคลทอง

โครงการ สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค(อสม เทศบาล) 50,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค47

เลขหนาเทศบัญญัติ 122 สถานที่ดําเนินการ ทุกชุมชน

โครงการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขฯ 180,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค48

เลขหนาเทศบัญญัติ 122 สถานที่ดําเนินการ ทุกชุมชน

โครงการ การพัฒนาสุขภาพอนามัย(อสม.บานทุง) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค49

เลขหนาเทศบัญญัติ 123 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานทุง

โครงการ การพัฒนาสุขภาพอนามัย (อสม.มะขามจุม) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค50

เลขหนาเทศบัญญัติ 124 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมะขามจุม

โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.ในเวียง) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค51

เลขหนาเทศบัญญัติ 123 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนในเวียง

โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.คริสเตียน) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค52

เลขหนาเทศบัญญัติ 122 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนครสิเตียน

โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม. โปงใน) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค53

เลขหนาเทศบัญญัติ 123 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงใน
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โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.มุสลิม) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค54

เลขหนาเทศบัญญัติ 123 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมุสลิม

โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.โปงนอก) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค55

เลขหนาเทศบัญญัติ 123 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงนอก

โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.จองคํา) 7,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค56

เลขหนาเทศบัญญัติ 122 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนจองคาํ

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห สํานักปลัดฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ แกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว (เสริมรักษ สามวัย) 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค57

เลขหนาเทศบัญญัติ 94 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ขับเคลื่อนเครือขายสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูสุขภาวะชุมชน 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค58

เลขหนาเทศบัญญัติ 93 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลแมสะเรียง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค59

เลขหนาเทศบัญญัติ 94 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ เทศบาลแครคุณ  (We care) 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค60

เลขหนาเทศบัญญัติ 93 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เทศบาลตําบลแมสะเรียง 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค61

เลขหนาเทศบัญญัติ 94 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง
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โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพสตรี เทศบาลตําบลแมสะเรียง 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค62

เลขหนาเทศบัญญัติ 94 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ อาสาอยูเคียง แมสะเรียงอยูสุข ( Services Mind) 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค63

เลขหนาเทศบัญญัติ 94 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห สํานักปลัดฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ สตรีสาย Strong 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค64

เลขหนาเทศบัญญัติ 94 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ Open the door การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงรุก 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค65

เลขหนาเทศบัญญัติ 93 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลัดฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ เทศบาลพบประชาชน 30,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค66

เลขหนาเทศบัญญัติ 91 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ อบรมอนุรักษขนมพ้ืนบาน 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค67

เลขหนาเทศบัญญัติ 91 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานทุง

โครงการ อบรมตัดเสื้อไต ประยุกตผาลูกไม 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค68

เลขหนาเทศบัญญัติ 91 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงนอก
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โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงกบ เลี้ยงไก) 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค69

เลขหนาเทศบัญญัติ 92 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนครสิเตียน

โครงการ ปลุกพืชสวนครัวตามแนวพระราชดําริ ร.9 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค70

เลขหนาเทศบัญญัติ 92 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมะขามจุม

อุดหนุน โครงการ ชุมชนเขมแข็ง 90,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค71

เลขหนาเทศบัญญัติ 91 สถานที่ดําเนินการ ทุกชุมชน

โครงการ ผักสวนครัว รั้วกินได 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค72

เลขหนาเทศบัญญัติ 92 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมงคลทอง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษาผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ กีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ 100,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค73

เลขหนาเทศบัญญัติ 112 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ จัดการแขงขันกีฬาตระกรอ จองคําเทศบาลคัพ ตานยาเสพติด 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค74

เลขหนาเทศบัญญัติ 113 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนจองคาํ

โครงการ กีฬาทองถิ่นสัมพันธ  อําเภอแมสะเรียง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค75

เลขหนาเทศบัญญัติ 112 สถานที่ดําเนินการ อําเภอแมสะเรียง

โครงการ พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล เยาวชนและประชาชน 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค76

เลขหนาเทศบัญญัติ 112 สถานที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลแมสะเรียง
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โครงการ บาสเก็ตบอล เทศบาลฯ คัพ ตานยาเสพติด 5,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค77

เลขหนาเทศบัญญัติ 112 สถานที่ดําเนินการ อําเภอแมสะเรียง

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ กีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแมแหงชาติ 30,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค78

เลขหนาเทศบัญญัติ 113 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงใน

โครงการ กีฬามุสลิมสัมพันธ 30,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค79

เลขหนาเทศบัญญัติ 113 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมุสลิม

โครงการ แขงขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลคริสเตียนคัพ 25,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค80

เลขหนาเทศบัญญัติ 113 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนครสิเตียน

โครงการ จัดการแขงขันกีฬา เปตองวันปยมหาราช 30,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค81

เลขหนาเทศบัญญัติ 113 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงนอก

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น กองการศึกษาผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ทําบุญสุสานกลาง อําเภอแมสะเรียง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค82

เลขหนาเทศบัญญัติ 114 สถานที่ดําเนินการ สุสานกลาง อ.แมสะเรียง

โครงการ ประเพณีออกพรรษา(ออกหวา) 50,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค83

เลขหนาเทศบัญญัติ 114 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ประเพณีสงกรานต 35,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค84

เลขหนาเทศบัญญัติ 114 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง
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โครงการ ประเพณีลอยกระทง 50,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค85

เลขหนาเทศบัญญัติ 114 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ อบรมผูสุงอายุ "อยูอยางสูงวัย พลานามัยดี ชีวีมีสุข" 50,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค86

เลขหนาเทศบัญญัติ 114 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ ทําบุญศาลเจาพอหลักเมือง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค87

เลขหนาเทศบัญญัติ 114 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ จัดงานวันขึ้นปใหม 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค88

เลขหนาเทศบัญญัติ 114 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ จัดงานประเพณีเขาพรรษา 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค89

เลขหนาเทศบัญญัติ 114 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

เงินอุดหนุน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ สืบชะตาปอยมหาปสสถานวัดมัณตะเล 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค90

เลขหนาเทศบัญญัติ 116 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนในเวียง วดัมัณตะเล

โครงการ บรรพชาสามเณร วัดอมราวาศ (วัดจองสูง) 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค91

เลขหนาเทศบัญญัติ 115 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมะขามจุม

โครงการ อบรมคายคุณธรรม จริยธรรม วัดนักบุญเปาโลแมสะเรียง 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค92

เลขหนาเทศบัญญัติ 116 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนในเวียง

โครงการ สวดมนตขามป 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค93

เลขหนาเทศบัญญัติ 116 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงใน

หนา้ 12 จาก 16
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โครงการ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาฆะบูชา 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค94

เลขหนาเทศบัญญัติ 116 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมะขามจุม (วัดจองสูง)

โครงการ พุทธมามะกะ เยาวชน ชุมชนโปงใน 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค95

เลขหนาเทศบัญญัติ 116 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงใน

โครงการ กิจกรรมการเรียนรู วัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณีตานขาวหยากู 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค96

เลขหนาเทศบัญญัติ 115 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง บานโปง

โครงการ เขาคายพุทธบุตร  วัดศรีบุญเรือง 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค97

เลขหนาเทศบัญญัติ 115 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนในเวียง

โครงการ ประเพณีปอย สางลอง วัดศรีบุญเรือง 30,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค98

เลขหนาเทศบัญญัติ 115 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนในเวียง

โครงการ ประเพณีปอย  สางลอง วัดสุพรรณรังสี 20,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค99

เลขหนาเทศบัญญัติ 116 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนจองคาํ (วัดสุพรรณรังสี)

โครงการ ปฏิบัติธรรมะเทศกาลเขาพรรษา ชุมชนโปงนอก 15,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค100

เลขหนาเทศบัญญัติ 115 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงนอก (วัดชัยลาภ)

โครงการ ถวายขาวมธุปายาส 5,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค101

เลขหนาเทศบัญญัติ 115 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมะขามจุม

โครงการ ฝกอบรมเยาวชนเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณีแหเทียนเหง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค102

เลขหนาเทศบัญญัติ 115 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง บานโปง
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อุดหนุน โครงการ สภาวัฒนธรรมตําบลแมสะเรียง 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค103

เลขหนาเทศบัญญัติ 116 สถานที่ดําเนินการ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลแมสะเรียง

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานไฟฟาถนน กองชางผูรับผิดชอบ

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ขยายเขตไฟฟา ถนนโรงฆาสัตวเกา ชุมชนในเวียง 150,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค104

เลขหนาเทศบัญญัติ 136 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนในเวียง

งานบําบัดนํ้าเสีย กองสาธารณสุขฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ขุดลอกลํานํ้า/ลําเหมือง/รางระบายนํ้า ในเขตเทศบาลฯ 100,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค105

เลขหนาเทศบัญญัติ 127 สถานที่ดําเนินการ ทุกชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา กองชางผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนสุสานมุสลิม 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค106

เลขหนาเทศบัญญัติ 132 สถานที่ดําเนินการ สุสานมุสลิม

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนสุสาน คริสเตียน 10,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค107

เลขหนาเทศบัญญัติ 132 สถานที่ดําเนินการ สุสานครสิเตียน

โครงการ ปรับปรุงซอมแซมสุสานกลาง 30,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค108

เลขหนาเทศบัญญัติ 133 สถานที่ดําเนินการ สุสานกลาง

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน กองชางผูรับผิดชอบ

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
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โครงการ กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ถนนแมสะเรียง ซอย 9 (ซอยสมบัติทัวร) 208,300 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค109

เลขหนาเทศบัญญัติ 137 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมะขามจุม

โครงการ กอสรางลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กหางเวียง 274,600 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค110

เลขหนาเทศบัญญัติ 136 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนมงคลทอง

โครงการ กอสรางรางระบายนํ้า คสล. และถนน คสล. ซอย 4 ชุมชนบานทุง 566,500 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค111

เลขหนาเทศบัญญัติ 136 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานทุง

โครงการ กอสรางทอระบายนํ้าทางเขาที่นาบานโปงใน 269,800 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค112

เลขหนาเทศบัญญัติ 137 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงใน

โครงการ กอสรางถนน คสล.ตรอกหวยโปง ตรงขามวัดชัยลาภ ชุมชนคริสเตียน 67,900 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค113

เลขหนาเทศบัญญัติ 137 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนครสิเตียน

โครงการ กอสรางรางระบายนํ้าพรอมขยายถนน บริเวณหนาสนามมวยถึงทางเขาที่นา ชุมชนบานโปงนอก 267,600 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค114

เลขหนาเทศบัญญัติ 138 สถานที่ดําเนินการ ชุมชนบานโปงใน

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม กองสาธารณสุขฯผูรับผิดชอบ

คาใชสอย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 3,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค115

เลขหนาเทศบัญญัติ 128 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง งบกลางผูรับผิดชอบ

รายจายงบกลาง งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
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โครงการ กองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 ก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.คธ.คพ.ยต.ค116

เลขหนาเทศบัญญัติ 68 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง

หนา้ 16 จาก 16



แบบสรุปบัญชีโครงการกิจกรรม
แผนดําเนินงานประจาํป 2565

ของเทศบาลตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรยีง จังหวัดแมฮองสอน

1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการขนสงโลจีสติกส

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

10 1,746,400 21.759.17แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 การพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษภูมปิญญาทองถ่ิน

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

22 440,000 5.4820.18แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3 การพัฒนาดานสาธารณะสุข และการจัดการสิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

17 387,500 4.8315.60แผนงานสาธารณสุข

1 3,000 0.040.92แผนงานการเกษตร

4 ดานการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

6 4,353,200 54.215.50แผนงานการศึกษา

9 260,000 3.248.26แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

5 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

1 10,000 0.120.92แผนงานบริหารทั่วไป

5 120,000 1.494.59แผนงานการรักษาความสงบภายใน

9 105,000 1.318.26แผนงานสังคมสงเคราะห

1 50,000 0.620.92แผนงานงบกลาง



6 การพัฒนดานการเมืองและการบริหาร

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณ (%)รอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ (%)แผนงาน

22 380,000 4.7320.18แผนงานบริหารทั่วไป

4 55,000 0.683.67แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2 120,000 1.491.83แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

8,030,100109 100 100

รวม: จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ รอยละงบประมาณรอยละจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ
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