๑

ประกาศเทศบาลตาบลแม่ไร่
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ไร่
--------------------------------------ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑๔(๕) ได้กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
บัดนี้ ผู้ บริ ห ารท้องถิ่นได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่ไร่และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ไร่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยได้รับ
ทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ไร่จากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนเทศบาลตาบลแม่ไร่ อันประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556 -2564)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ 2562 และได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ทุกประการ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลแม่ไร่ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายสาราญ สันตุ้ยลือ)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ไร่

๒
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ
ที่

งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างราง
283,000

2
3
4
5
6

7
8

9

10

โครงการ/กิจกรรม

ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝากเปิด-ปิด บ้าน
ป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านป่ากว๋าวดอนชัย ต.แม่ไร่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้า บ้านสัน
กอง หมู่2 ซอย 13
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักขวาง หมู่3 ซอย
8
โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 1 , 2 ,
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 บ้านฮ่องแฮ่ หมู4่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านดงมะตืน หมู่
5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พร้อมฝาเปิด-ปิด บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตั้งแต่ซอย
6 บ้านล่างถึงซอย 1 บ้านบน ถนนทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชร.ถ.111-01 ตาบลแม่ไร่
โครงการก่อสร้างถนนคสล.โรงสี (ห้วยข้าวหลาม) บ้าน
สันกอง หมู่7
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 , 5/3 , 5/7 บ้าน
สันกอง หมู่7

ผลการดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

561,900

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

152,500

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

303,700

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

407,000

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

377,000

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

เบิกจ่าย 254,000
งบประมาณคงเหลือ
0.00

134,000
193,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

กองช่าง
กองช่าง

เบิกจ่าย 70,500
งบประมาณคงเหลือ
0.00

โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
ซอย 12/2 บ้านดอนชัย หมู่8

239,900

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลแม่ไร่

21,372

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

เบิกจ่าย 199,000
งบประมาณคงเหลือ
0.00

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

เบิกจ่าย 111,000
งบประมาณคงเหลือ
0.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
100,000
12 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ฟ้าหลวง (โครงการ
20,000
ปรับปรุง บารุง ซ่อมแซม รักษาอ่างเก็บน้าห้วยแม่ไร่ หมู่
18 ตาบลแม่ไร่ฟ้าหลวง

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด
สานักปลัด

เบิกจ่าย 169,000
งบประมาณคงเหลือ
1,000

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
13

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

120,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

๓

14

15

16

17

โอนลด 16,000
งบประมาณคงเหลือ
4,000

เบิกจ่าย 900
งบประมาณคงเหลือ
3,100

20,000

ดาเนินการแล้ว

โอนลด 7,700
งบประมาณคงเหลือ
12,300

เบิกจ่าย 12,300
งบประมาณคงเหลือ
0.00

โครงการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ งดใช้สารเคมี
และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช

50,000

ดาเนินการแล้ว

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลแม่ไร่

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

โครงการเข้าร่วมการจัดงานของดีอาเภอแม่จัน

สานักปลัด

สานักปลัด

เบิกจ่าย 9,997.50
งบประมาณคงเหลือ
2.50

ไม่ได้ดาเนินการ

สานักปลัด

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

เบิกจ่ายแล้ว
14,502
(จัดซื้อเวชภัณฑ์)

สานักปลัด

เบิกจ่ายแล้ว
704.65
(จัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิง)

สานักปลัด

โอนลด 20,000
งบประมาณคงเหลือ
0.00

120,000
โอนลด 14,282
งบประมาณคงเหลือ
5,718

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสาธารณสุข
18 โครงการ/กิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ
และโรคระบาดในพื้นที่
1.1 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมดาเนินงานเพื่อการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การณรงค์การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ค่าจัดซ้อน้ายาเคมีพ่นหมอกควัน
ทรายเคลือบสารทีมีฟอส ค่าน้ามันเชื้อเพลิงผสมน้ายา
และเครื่องพ่นหมอกควัน การรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า การผ่าตัดทาหมันเพื่อลดจานวนสุนัขและแมวที่
เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โรคติดต่อที่เกิด
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย (FOOD SAFETY) และมาตรฐาน
อาหารอร่อย (GLEAN FOOD GOOD TEST) และโรคติดต่อ
อื่นๆ

โครงการ/กิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ
และโรคระบาดในพื้นที่
1.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ และน้ายาต่างๆ เพื่อใช้ในงาน
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น แอลกอฮอล์ ยาล้างแผล
สาลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แปลหามคนไข้ เกรวัด

264,000

๔
ความดันออกซิเจน หมอนประคองศีรษะพร้อมสายรัด
และเวชภัณฑ์อื่นที่จาเป็น

19 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณะสุข
มูลฐานประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9

90,000

ไม่ได้ดาเนินการ

สานักปลัด

20 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

160,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

21

180,000

ไม่ดาเนินการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22 โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเรียนดีหรือยากจนใน
30,000

ดาเนินการแล้ว

23

ตาบลแม่ไร่
โครงการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

พื้นที่
โครงการจัดตั้งและสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน

24 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

30,000

ดาเนินการแล้ว

โอนลด 12,000
งบประมาณคงเหลือ

เบิกจ่าย 36,370
งบประมาณคงเหลือ

38,000
30,000

1,630
ดาเนินการแล้ว

โอนลด 28,000
งบประมาณคงเหลือ

เบิกจ่าย 1,360
งบประมาณคงเหลือ

25 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานศูนย์

2,000
108,000

26

15,000

อินเตอร์เน็ตชุมชนตาบลแม่ไร่
โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา

โอนลด 90,300
งบประมาณคงเหลือ

27 โครงการจัดงานวันคริสมาสต์

9,700
20,000
โอนลด 30,000
งบประมาณคงเหลือ

28 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

29 โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)

โอนลด 11,300
งบประมาณคงเหลือ

เบิกจ่าย 28,700
งบประมาณคงเหลือ

28,700

0.00

30 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ

0.00
10,000

31 โครงการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าของชนเผ่าอาข่า

30,000

กองการศึกษา

ดาเนินการโดยไม่ใช้ กองการศึกษา
งบประมาณ
ดาเนินการแล้ว

โอนลด 25,000
งบประมาณคงเหลือ

กองการศึกษา

640
ดาเนินการโดยไม่ใช้ กองการศึกษา
งบประมาณ
ดาเนินการโดยไม่ใช้ กองการศึกษา
งบประมาณ

30,000
30,000

50,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ดาเนินการโดยไม่ใช้ กองการศึกษา
งบประมาณ
ดาเนินการโดยไม่ใช้ กองการศึกษา
งบประมาณ
ดาเนินการแล้ว กองการศึกษา

๕
32 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการสรงน้าพระธาตุดอย

5,000

ดาเนินการแล้ว

กองการศึกษา

33

40,000

ดาเนินการแล้ว

สำนักปลัด

ตุง(อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย)
โครงการถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ จากผู้สูงอายุแก่เด็ก
และเยาวชน

34 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมราลึกพระมหา

35

กรุณาธิคณ
ุ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
21 ตุลาคม
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
โครงการ/กิจกรรมการจัดงานพิธีสบื ชะตาแม่น้าแม่ไร่,
โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน

เบิกจ่าย 26,720
งบประมาณคงเหลือ
800

5,000

ดาเนินการแล้ว

โอนลด 16,400
งบประมาณคงเหลือ
13,600

เบิกจ่าย 13,500
งบประมาณคงเหลือ
100

10,000

ดาเนินการแล้ว

30,700

37 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

ของจังหวัดเชียงราย ในคราวที่จะมีการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

38
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
39 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตาบลแม่ไร่

กองการศึกษา

เบิกจ่าย 29,100
งบประมาณคงเหลือ
28,100

36 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมู่
ที่ 1 ตาบลแม่ไร่ แบบ ผ.๐๑

กองกำรศึกษำ

ดาเนินการจ้าง กองกำรศึกษำ
เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์
อินเตอร์เน็ทชุมชน
ดาเนินการแล้ว กองกำรศึกษำ

1,626,480

ดาเนินการแล้ว

200,000

ดาเนินการแล้ว

กองการศึกษา

40 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่ไร่ลีค

20,000

ดาเนินการแล้ว

กองการศึกษา

41 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกาลัง

70,000

ดาเนินการแล้ว

กองการศึกษา

40 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
41 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและ

30,000
30,000

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

กองการศึกษา
สานักปลัด

42

10,000

ดาเนินการแล้ว

กองการศึกษา

100,000
100,000
20,000

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

20,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

กายให้แก่หมู่บ้าน และศูนย์กีฬาประจาตาบล

43
44
45
46

ปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่จัน
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตาบลแม่ไร่
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่ พัฒนาสตรี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและ
เยาวชน
โครงการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอแม่

๖
47
48
49
50
51
52

จัน
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ตาบลแม่ไร่
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผูย้ ากไร้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน)
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตาบลแม่ไร่ จานวน ๕ ศูนย์ จานวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑ จานวน 65 คน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ ๓ จานวน 55 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๖ จานวน 65 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กห้วยไร่บน หมู่ที่ ๖ จานวน 45 คน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง หมู่ที่ ๗ จานวน 35 คน
รวมจานวน 265 คนๆละ 20 บาท จานวน 245 วัน
2.ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลแม่ไร่ จานวน ๕
ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่ไร่
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเหมาจัดทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก
เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้าน
ป่ากว๋าว-ดอนชัย (สพฐ.) จานวน 200 คนๆละ 20
บาทต่อวัน จานวน 200 วัน โดยงบประมาณรัฐจัดสรร
ร้อยละ 100
4.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันสาหรับสาหรับ
นักเรียนชั้นเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 จานวน 420 คนๆละ 20 บาท จานวน 200
วัน โดยงบประมาณรัฐจัดสรรร้อยละ 100

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
53 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
54
55

ท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรมประชาร่วมใจสร้างสรรค์ความสามัคคี
เพื่อปรองดองและสมานฉันท์ฯ และส่งเสริมและสร้าง
จิตสานึกรักประชาธิปไตยแก่ประชาชน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสาหรับประชาชน
และการเข้าถึงบริการของรัฐ

56 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี ราชพิธี
57 โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทาแผนชุมชนสู่การ

13,332,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

10,000

ไม่ได้ดาเนินการ

สานักปลัด

10,000
10,000
10,000

ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองกำรศึกษำ

4,936,960
รวมทั้ง 2
โอนลด 200,940
งบประมาณคงเหลือ
1,097,560

ดาเนินการแล้ว
เบิกจ่าย 1,020,400
งบประมาณคงเหลือ
77,160

1,695,837

ดาเนินการเบิกจ่าย กองกำรศึกษำ
ทุกเดือน

800,000

ดาเนินการเบิกจ่าย กองกำรศึกษำ
ทุกเดือน

1,680,000

ดาเนินการเบิกจ่าย กองกำรศึกษำ
ทุกเดือน

700,000

สานักปลัด

10,000

ดาเนินการเบิกจ่าย
ทุกเดือน
ดาเนินการแล้ว

10,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการโดยไม่ใช้

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

โอนลด 531,130
งบประมาณคงเหลือ
468,870

50,000
20,000

๗
58

จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลแม่ไร่

7,000

งบประมาณ
ดาเนินการการแล้ว

สานักปลัด

เบิกจ่าย 4,000
งบประมาณคงเหลือ
6,000

59 โครงการพัฒนาปรับปรุงบารุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ท

10,000

ไม่ได้ดาเนินการ

สานักปลัด

60

55,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

เทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์ประจาองค์กร
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพสถานทีก่ ลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ (อาเภอแม่จัน)

61 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบิกจ่าย 6,400
งบประมาณคงเหลือ
13,600

263,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

เบิกจ่าย 525
งบประมาณคงเหลือ
19,475

62 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
63 โครงการจัดอบรมให้ความรู้และอบรมทบทวนสมาชิก

70,000
100,000

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด
สานักปลัด

64

60,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

410,000

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

10,000

ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ

สานักปลัด

65
66

อปพร. ผู้ปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันฯ และกิจกรรมวัน
อปพร.
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานและ
เจ้าหน้าที่

๘

