สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ 1)

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์การ 1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
พัฒนาด้าน
ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ห้วยไร่ หมู่ท่ี 6 ซอย สุสาน
โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
2.โครงการปรับปรุงถนน ลงดินลูกรังและหินคลุก
และสาธารณูปโภค
บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 17
2.ยุทธศาสตร์การ 2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้าน
สร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการและรักษา
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
จัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมหมู่บา้ น
การปรับปรุงภูมิทศั น์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การ
ประกวดหมู่บา้ น การจัดระเบียบชุมชน)
2.โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
จัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการ
จัดการบาบัดและแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบประมาณ งบประมาณที่
ทีต่ ั้งไว้
เบิกจ่าย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัตโิ ครงการ

175,900

-

กองช่าง

จะดาเนินการในไตรมาส 2

166,400

-

กองช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

2,000

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

จะดาเนินการในเดือนพฤษภาคม

50,000

10,000

1.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
976,620

161,786

-ดาเนินการจ้างเหมาบริษทั เอกชนใน
การจัดเก็บ ขนส่งเป็นรายเดือน ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22
สานักปลัด ธันวาคม 2558 เนื่องจากได้รับการ
ประสานจากผู้รับเหมาแจ้งยกเลิกการ
จัดเก็บ สาเหตุไม่มีที่ทิ้งขยะ

3.ยุทธศาสตร์การ 3.1 แนวทางการพัฒนด้านการ
พัฒนาด้าน
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ
เศรษฐกิจ
ประชาชน

1.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการทาขนม
ไทยโบราณ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน บ้าน
ป่ากว๋าว หมู่ที่ 1
2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทา
เต้าฮวยนมสด เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน บ้าน
สันกอง หมู่ที่ 2
3.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเริมอาชีพการเพาะเห็ด
ถั่วเหลือง เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน บ้านป่า
สักขวาง หมู่ที่ 3
4.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4
5.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอม
อาหารและแปรรูปอาหารจากถั่วเหลือง เพื่อส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
6.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทาหมู
แดดเดียว เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน บ้านห้วย
ไร่ หมู่ที่ 6

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

7.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทาไส้
กรอกสมุนไพร เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน บ้าน
สันกอง หมู่ที่ 7
8.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทาแหนม
เห็ดนางฟ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน บ้าน
ดอนชัย หมู่ที่ 8
9.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทาไส้
กรอกอิสาน เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน บ้าน
สันกองใหม่ หมู่ที่ 9
10.โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลแม่ไร่
11.โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
12.โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงต้นแบบใน
ตาบลแม่ไร่
13.จัดซื้อสารหรือสมุนไพรสาหรับป้องกันและกาจัด
ศัตรูพชื

10,000

10,000

10,000

20,000

50,000

30,000

80,000

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณจะโอนมา
ในเดือน มกราคม

1,400

งานส่งเสริม -จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
การเกษตร ศูนย์ฯ
สานักปลัด

-

งานส่งเสริม
การเกษตร
สานักปลัด

จะดาเนินการในเดือนพฤษภาคม

-

งานส่งเสริม
การเกษตร
สานักปลัด

โรงเรียนบ้านสันกองประสานประมง
จังหวัด

-

งานส่งเสริม
การเกษตร
สานักปลัด

ดาเนินการในเดือนกรกฎาคม-เดือน
สิงหาคม

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการ
1.โครงการอบรมและส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน อาชีพด้วยวิธกี ารสหกรณ์
ในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชม/หมู่บา้ น
4.ยุทธศาสตร์การ 4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้าน
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
สาธารณสุข

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสาธารณสุข

10,000

10,000

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

1.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

100,000

-

สานักปลัด

ไม่มีการดาเนินการ

2.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จาหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร

20,000

-

สานักปลัด

จะดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์

1.โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
160,000

5.ยุทธศาสตร์การ 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการ
1.โครงการจัดตั้งและสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน
พัฒนาด้าน
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการ
การศึกษา ศาสนา เรียนรู้
และวัฒนธรรม
2.โครงการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา

40,000

160,000

3,660

50,000

9,000

20,000

18,000

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

-สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่ไร่
-จัดซื้อหนังสือ วารสาร เพื่อให้
กองการศึกษา ประชาชนได้อ่าน
-ดาเนินการจ้างครูสอนภาษาจีนมาสอน
ให้แก่เด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
จานวน 5 ศูนย์

1.โครงการจัดงานวันคริสต์มาส

5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการ
1.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมราลึกพระมหา
ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี กรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 21 ตุลาคม

กองการศึกษา

ดาเนินการแล้ว
-จัดขบวนตุงและจานวนคนเข้าร่วมพิธี
ณ สวนตุง พระตาหนักดอยตุง

10,000

10,000

กองการศึกษา

2.โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
3.โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่
6.ยุทธศาสตร์การ 6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านสังคม แก้ไขปัญหายาเสพติด

1.ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาบลแม่ไร
(ศปปส.ต.แม่ไร่)
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่ไร่ลีค

6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการ
1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอแม่จัน
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ 2.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

70,000

55,730

20,000

-

60,000

-

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

อยู่ในระหว่างดาเนินการ

20,000

20,000

กองการศึกษา

ดาเนินการแล้ว

15,000

-

สานักปลัด

อยู่ในระหว่างดาเนินการ

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

อยู่ในระหว่างดาเนินการ

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

อยู่ในระหว่างดาเนินการ

26,997

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

50,000

3.โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรี
100,000
4.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
50,000
6.4 แนวทางการพัฒนาด้านการ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลแม่ไร่ จานวน 5 ศูนย์

1,652,000

149,656

กองการศึกษา -จัดขบวนกระทงเข้าร่วมอาเภอแม่จัน
ไม่มีการดาเนินการ

ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน
เบื้องต้นเบิกจ่าย เดือนตุลาคม เดือน
กองการศึกษา พฤศจิกายน เดือนธันวาคม เรียบร้อย
แล้ว

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารเสริมนม) ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลแม่ไร่ จานวน 5 ศูนย์

3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน

1,850,460

820,000

123,230

400,000

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกอง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาจัดทาอาหารกลางวัน
1,772,000

886,000

5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ
10,000

7.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชนตาบลแม่ไร่

10,000

ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน
เบื้องต้นเบิกจ่าย เดือนตุลาคม เดือน
พฤศจิกายน เดือนธันวาคม เรียบร้อย
แล้ว

ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน
เบื้องต้นเบิกจ่าย เดือนตุลาคม เดือน
โรงเรียน
พฤศจิกายน เดือนธันวาคม เรียบร้อย
บ้านสันกอง
แล้ว

-

อยู่ในระหว่างดาเนินการ

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

อยู่ในระหว่างดาเนินการ

6,000

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

85,500

ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน
งานพัฒนา เบื้องต้นเบิกจ่าย เดือนตุลาคม เดือน
ชุมชน พฤศจิกายน เดือนธันวาคม เรียบร้อย
สานักปลัด แล้ว

8.เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
360,000

โรงเรียน
บ้าน
ป่ากว๋าวดอนชัย

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

6.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
20,000

ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน
เบื้องต้นเบิกจ่าย เดือนตุลาคม เดือน
กองการศึกษา พฤศจิกายน เดือนธันวาคม เรียบร้อย
แล้ว

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร

7.1 แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมความจงรักภักดีและ
สนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

7.2 แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลของประชาชน
และเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน

1.ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี ราชพิธี วันสาคัญของทาง
ราชการและการจัดงานประเพณีและร่วมกิจกรรม
พิธที างศาสนา

50,000

1,000

สานักปลัด

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

50,000

-

สานักปลัด

ไม่มีการเลือกตั้ง

3.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสาหรับ
ประชาชนและการเข้าถึงบริการของรัฐ

30,000

18,175

สานักปลัด

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

3.อุดหนุนอาเภอแม่จัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีทอ้ งถิ่น
และวันสาคัญต่างๆ ของชาติ

30,000

30,000

สานักปลัด

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

1.โครงการรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสาร
ทางวิชาการอื่น เพื่อให้บริการประชาชน

2.โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลแม่ไร่
3.โครงการพัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษาระบบอิน
เทอร์เน็ทเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์ประจา
องค์กร

ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน
เบื้องต้นเบิกจ่าย เดือนตุลาคม เดือน
สานักปลัด พฤศจิกายน เดือนธันวาคม เรียบร้อย
แล้ว

15,000

840

15,000

-

สานักปลัด

-

ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
สานักปลัด ปัจจุบนั แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

10,000

4.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
30,000

-

ไม่มีการดาเนินการ

อยู่ในระหว่างดาเนินการจัดเตรียม
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการจัดทาแผน
งานนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสาม
และแผน
ปี และแผนชุมชน

7.4 แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่ม 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
ประสิทธิภาพบริหารงานของเทศบาล เทศบาลตาบลแม่ไร่

2.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานด้านการโยธา

16,108,820

2,567,940.11

30,000

-

3.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
5.เงินช่วยเหลือพิเศษ

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการงานป้องกันฯ การจัดส่งสมาชิก อปพร.
เข้าอบรม หลักสูตรจัดตั้งและทบทวน

กองช่าง

ไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

-จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้างตามภาระกิจ
สานักปลัด คนงานทั่วไป สังกัดเทศบาลตาบลแม่ไร่
จานวน 8 คน

80,000

15,916

2,000

-

สานักปลัด

ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสภ.แม่จันไม่
ประสงค์จะขอรับเงินในไตรมาส 1

30,000

-

งานบุคลากร

ไม่มีการดาเนินการ

6.เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

7.5 แนวทางการพัฒนาด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน
เบื้องต้นเบิกจ่าย เดือนตุลาคม เดือน
สานักปลัด พฤศจิกายน เดือนธันวาคม เรียบร้อย
แล้ว

400,000

400,000

600,000

-

2.โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล
50,000

11,000

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สานักปลัด (กบท.)ในอัตราร้อยละสองของรายได้
ไม่รวมเงินกู้เงินที่มีผู้อุทศิ ให้ เงินอุดหนุน

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ไม่มีการดาเนินการ

-ดาเนินการเบิกจ่ายในช่วงเทศกาลส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 7 วันอันตราย
งานป้องกันฯ
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 - 2
สานักปลัด
มกราคม 2559

3.โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเตรียมความ
พร้อมเผชิญเหตุแผ่นดินไหว
4.ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

30,000

22,796

30,000

-

5.ครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง
27,000

6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่า
การบริหารจัดการของศูนย์อปพร.
7.ค่าวัสดุอื่น
8.สารองจ่าย
7.6 แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่ม 1.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ศักยภาพของบุคลากร
แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่

7.7 แนวทางการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง

1.โครงการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
2.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการชาระภาษี

22,000

-จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั้ง 9
งานป้องกันฯ หมู่บา้ นและโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอน
สานักปลัด ชัย
งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ไม่มีการดาเนินการ

-จัดซื้อสายส่งน้ารถดับเพลิง เพื่อใช้ใน
การดับเพลิง พ่นละอองลดหมอกควัน
งานป้องกันฯ และให้บริการจัดส่งน้าเพื่อใช้ในงาน
สานักปลัด หรือกิจกรรมของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลแม่ไร่
ดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์
งานป้องกันฯ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มี
สานักปลัด ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมตามเวลาที่
กาหนดได้

50,000

50,000

-

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

อยู่ในระหว่างดาเนินการ

1,000,000

-

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ยังไม่ได้ดาเนินการ

15,000

-

ดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มี
งานบุคลากร ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมตามเวลาที่
กาหนดได้

250,000

16,000

กองคลัง

10,000

-ดาเนินการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
กองคลัง แผ่นพับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ให้บริการประชาชนด้านการชาระภาษี

10,000

-ดาเนินการจ้างเหมาช่างแผนที่ภาษี

