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ค ำน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)             

ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่อายได้จัดท าประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล            

เพื่อรับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่   เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)          

มีความสอดคล้องกับปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างแท้จริง  จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2562  โดยอาศัยอ านาจ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และ

แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 2) หมวด 4 การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา            

ข้อ 22   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลแม่อาย  ฉบับนี ้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายและ

เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย   อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ต าบลแม่อาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย ประชาคมท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในเทศบาลต าบลแม่อาย ภาครัฐและเอกชน  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2562 ให้ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีมา  ณ โอกาสนี ้
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 

 

 

  ตามที่เทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่อายได้จัดท าประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล            

เพื่อรับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลแม่อาย                  

มีความสอดคล้องกับปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่าง    จึงมีความ

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน   ทั้งนี้  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 

หมวด 4 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)   ข้อ 22  โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลแม่อาย(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 นี้               

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่อาย    โดยสามารถตอบสนอง

ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อายมากที่สุด            

ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ             

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหรือโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการ

แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลแมอ่ายอย่างเป็นภาพรวม 

  ฉะนั้น  เทศบาลต าบลแม่อาย   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565)เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2562 เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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บทน ำ 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่

จะด าเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาห้าปี และมีการด าเนินการ

ทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอย่างตอ่เนื่องทุกปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการ

จัดท าทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่

วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม 

  ดังนัน้ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) 

โครงการจะตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

  1.โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถด าเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผล

ของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ 

  2.โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะน าไปจัดท าเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 

 ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป 

  1. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

  2. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน 

  3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี 

  4. เป็นแผนพัฒนาที่ เ ชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  1. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

  2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาห้าปีที่สอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตาม

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

  3. เพื่อความสะดวกในการพัฒนา และสามารถของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น               

ได้ง่าย 
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3. ขั้นตอนกำรเพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย จัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่าย 

  2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรตี าบลแมอ่าย 

  3. นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย อนุมัตริ่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลง

และประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลง 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 ผ. 02 แผนงำนเคหะและชุมชน -   -              -    -             36 66,487,840        36 66,487,840         34 66,487,840          106    199,030,920   

1.2 ผ.02/1 แผนงำนเคหะและชุมชน -   -              -    -             15 56,080,000         15 56,080,000          15 56,080,000           45      16,824,000      

รวม -   -                -    -               51 122,567,840    51 122,567,840      49 122,567,840   151     215,854,920     

3.1 ผ. 02 แผนงำนกำรเกษตร -   -             -    -             1 10,000        1 10,000         1 10,000          3 30,000           

รวม -   -             -    -             1 10,000        1 10,000         1 10,000          3 30,000           

4.1 ผ. 02 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมฯ 1 10,000       1 10,000       2 30,000        2 30,000         2 30,000          8 110,000         

4.1 ผ. 02 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง -   -             -    -             1 20,000        1 20,000         1 20,000          3 60,000           

รวม 1 10,000       1 10,000      3 50,000        3 50,000        3 50,000         11 170,000        

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 ผ.02 แผนงำนกำรศึกษำ 14 3,770,000   14 3,770,000     14 3,770,000    14 3,770,000     14 3,770,000     70 18,850,000        

5.2 ผ. 02 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมฯ 3 90,000       3 90,000       3 90,000        3 90,000         3 90,000          15 450,000         

รวม 17 3,860,000      17 3,860,000     17 3,860,000       17 3,860,000        17 3,860,000        85 19,300,000     

4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3/2562

ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



5

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ

6.1 ผ. 02 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบฯ -   -              -    -             3 470,000      2 420,000       2 420,000        7 1,310,000      

รวม -   -              -    -             3 470,000      2 420,000       2 420,000        7 1,310,000      

18 3,870,000    18 3,870,000    75 126,957,840    74 126,907,840      72 126,475,240   257 388,080,920     

5

รวมท้ังส้ิน

ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย (พ.ศ.2561-2565)

ปี  2565



6 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างประปาหอสูง เพ่ือก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างประปา - - 400,000 400,000 400,000 จ านวน โรงฆ่าสัตว์เทศบาล กอง

(โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล- หอสูง ส าหรับใช้ใน หอสูง จ านวน 1 แห่ง ประปา ต าบลแม่อาย มีประปา สาธารณสุข

แม่อาย) โรงฆ่าสัตว์เทศบาล หอสูงท่ีได้ หอสูงไว้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์

ต าบลแม่อาย ก่อสร้าง เทศบาลต าบลแม่อาย

2 โครงการขุดบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือขุดบ่อบ าบัดน้ าเสีย ขุดบ่อบ าบัดน้ าเสีย - - 472,440 472,440 472,440 จ านวน น้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ กอง

(โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล- ดักน้ าเสียก่อนจะปล่อย จ านวน 1 แห่ง บ่อบ าบัด เทศบาลต าบลแม่อาย สาธารณสุข

แม่อาย) น้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า น้ าเสียท่ีได้ ต าบลแม่อาย ได้รับ

ธรรมชาติ ขุด การบ าบัดให้มีคุณภาพ

น้ าตามมาตรฐาน

0 0 872,440 872,440 872,440

6

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

งบประมาณและท่ีมา



7

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการขุดลอกล าน้ าอาย เพ่ือขุดลอกล าน้ าอาย ยาว 8,000 เมตร - - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย  ถึง ให้ไหลได้สะดวก ท่ีได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ลดความเสียหายจาก ล าน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

น้ าท่วม การเกษตร

4 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1 เมตร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 500 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

39/14 หมู่ท่ี  9 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

ทางฝายลูกสุดท้าย ถึง หนา 0.15  เมตร การเกษตร

นาพ่อน้อยวัย  ศรีเนตร

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4 เมตร
- - 144,000 144,000 144,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 39/15 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 60 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

240 ตารางเมตร ในการคมนาคม

0 0 ########## ########## 1E+07

7

งบประมาณและท่ีมา



8

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50 เมตร - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

39/12 หมู่ท่ี  9 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

(เหมืองป่าบง) หนา 0.12  เมตร การเกษตร

7 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป กว้าง  1.50  เมตร - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57 อย่างมีประสิทธิภาพ ยาว  10  เมตร ท่ีได้รับ

หมู่ท่ี 6  ต.มะลิกา สูง 1.50 เมตร การก่อสร้าง

จ านวน  3  จุด หนา 0.25 เมตร ท่อเหล่ียม

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพ่ือให้ภูมิทัศน์ภายใน เทลานพ้ืนคอนกรีต 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง การปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง

ส านักงานเทศบาล ส านักงานเทศบาล เสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนท่ี ท่ีได้รับ ให้เป็นระเบียบสวยงาม

ต าบลแม่อาย ต าบลแม่อาย ได้รับการ ไม่น้อยกว่า  475 การปรับปรุง

ปรับปรุงดูแล ตารางเมตร ภูมิทัศน์

หนา 0.15 เมตร

8

งบประมาณและท่ีมา



9

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า - - 200,000 200,000 - จ านวน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 6 อย่างมีประสิทธิภาพ รูปตัวยูพร้อมฝา รางระบาย

หมู่ท่ี  1  ต.แม่อาย รางระบายน้ า น้ าท่ีได้รับ

กว้าง 0.25 เมตร การ

ยาว  98   เมตร ก่อสร้าง

ลึกเฉล่ีย 0.30-

0.80 เมตร

พร้อมขยายผิวจราจร

หนา 0.15 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

27  ตารางเมตร

พร้อมร้ือถอนรางเดิม

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร - - 440,000 440,000 440,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย  41/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร

หมู่ท่ี  8  ต.มะลิกา เช่ือม ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี  2  ต.มะลิกา ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

700ลูกบากศก์เมตร ในการคมนาคม

9

งบประมาณและท่ีมา



10

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50 เมตร - - 900,000 900,000 900,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 200 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

53  หมู่ท่ี  5 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12  เมตร การเกษตร

12 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน  

ค.ส.ล.

1.เพ่ือป้องกันการพังทลาย สูง 2  เมตร  - - 200,000 200,000 200,000 1.จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 56/7 ของถนน  ค.ส.ล. ยาว  28  เมตร ก าแพงกันดิน การสัญจร

หมู่ท่ี  8  ต.แม่อาย 2.เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา  0.20 เมตร ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ

ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมขยายผิวจราจร การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

ในการสัญจร  หนา 0.15 เมตร 2.จ านวน ในการคมนาคม

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนค.ส.ล. 

28  ตารางเมตร ท่ีได้รับการ

ขยายผิว

13 โครงการขุดลอกล าน้ าแหลง เพ่ือขุดลอกล าน้ าแหลง ยาว 10,000 เมตร -
- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ให้ไหลได้สะดวก ท่ีได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก

ลดความเสียหายจาก ล าน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

น้ าท่วม การเกษตร

10

งบประมาณและท่ีมา



11

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 1.50 เมตร - - 61,000 61,000 61,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย  39 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว  50 เมตร ท่ีได้รับการ การสัญจร

หมู่ท่ี  7  ต.แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

75  ตารางเมตร ในการคมนาคม

พร้อมก่อสร้าง

รางระบายน้ า

กว้าง 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย0.30-0.80 

เมตร  ยาว  8  เมตร

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

สาธารณะ  ถนนเทศบาล ภายในหมู่บ้าน โดยการเพ่ิมเสาไฟฟ้า ขยายเขต อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

ซอย 53/4 หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา จ านวนประมาณ ไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

25 ต้น ทรัพย์สิน

ยาวประมาณ 

700 เมตร

11

งบประมาณและท่ีมา



12

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ภูมิทัศน์บริเวณ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล 442,800 442,800 442,800 จ านวน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ กอง

ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 4 ฌาปนสถาน  หมู่ท่ี4 กว้าง  5  เมตร คร้ังท่ีได้ เป็นระเบียบสวยงาม ช่าง

ต าบลแม่อาย ต าบลแม่อาย  มีความ ยาว  122  เมตร ปรับปรุง

เป็นระเบียบสะอาด หนา0.15 เมตร ภูมิทัศน์

สวยงามและเกิดประโยชน์ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

สูงสุดแก่ประชาชน 610  ตารางเมตร

พร้อมก่อสร้างลาน

อเนกประสงค์ 

กว้าง 8 เมตร

ยาว 16 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

128  ตารางเมตร

17 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง  2.00 เมตร - - 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย  53 หมู่ท่ี 5 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 5.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

ต.มะลิกา (จุดข้ามเหมืองอูน่า หนา 0.20 เมตร ท่อเหล่ียม น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

นายพัฒน์  ดวงใจ) สูง  2.00 เมตร การเกษตร

12

งบประมาณและท่ีมา



13 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการก่อสร้างสะพานค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง  4 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย  53/10 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว  5  เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง การสัญจร

หมู่ท่ี 5  ต.มะลิกา ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะพาน 2.มีความเป็นระเบียบ

(นานายสมศักด์ิ  ชัยลังกา) 20  ตารางเมตร เรียบร้อย ปลอดภัย

ในการคมนาคม

19 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50 เมตร - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

53/5A หมู่ท่ี  5 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

(เหมืองเก๊าแหน) หนา 0.12  เมตร การเกษตร

20 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50 เมตร - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

53/9 หมู่ท่ี  5 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

(เหมืองเส้นใต้) หนา 0.12  เมตร การเกษตร

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4 เมตร - - 1,920,000 1,920,000 1,920,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 1/A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 800 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 1 ต.แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

3,200ตารางเมตร ในการคมนาคม

13

งบประมาณและท่ีมา



14

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1  เมตร - - 690,000 690,000 690,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 230 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

17 หมู่ท่ี  3 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4 เมตร
- - 1,920,000 1,920,000 1,920,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 9 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 800 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 11 ต.แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

3,200ตารางเมตร ในการคมนาคม

24 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 0.50  เมตร - - 440,000 440,000 440,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 220 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

29 หมู่ท่ี  5 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

25 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการพังทลาย สูง 1.50 เมตร  - - 600,000 600,000 600,000 1.จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ก าแพงกันดิน  ค.ส.ล. ของถนน  ค.ส.ล. ยาว  200  เมตร ก าแพงกันดิน การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 29 หนา  0.20 เมตร ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี  5  ต.แม่อาย การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

ในการคมนาคม

14

งบประมาณและท่ีมา



15

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า - - 400,000 400,000 400,000 จ านวน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29 อย่างมีประสิทธิภาพ รูปตัวยูพร้อม รางระบาย

หมู่ท่ี  5  ต.แม่อาย ฝารางระบายน้ า น้ าท่ีได้รับ

กว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง

ยาว  160   เมตร

ลึกเฉล่ีย 1.00-1.20

เมตร พร้อมก่อสร้าง

บ่อพักน้ า

จ านวน 1 แห่ง

27 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 0.50  เมตร - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 2,200 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

35/3  หมู่ท่ี  7 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

พร้อมก่อสร้างทาง

เช่ือม ค.ส.ล. จ านวน

6 แห่ง และก่อสร้าง

บ่อพักน้ า จ านวน

1 แห่ง

15

งบประมาณและท่ีมา



16

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50  เมตร - - 2,350,000 2,350,000 2,350,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 470 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

เช่ือม หมู่ท่ี 9 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

29 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.00  เมตร - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

เช่ือม หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

30 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50  เมตร - - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,100 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

เช่ือม หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4 เมตร
- - 750,000 750,000 750,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 57/15 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 300เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

1,200ตารางเมตร

16

งบประมาณและท่ีมา



17

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.60 เมตร - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี
กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 500 เมตร ท่ีได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก

57  หมู่ท่ี  6 ต.มะลิกา ลึก 0.80 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12  เมตร การเกษตร

33 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้ า 1.เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎร  1.ฝายดอยแหลม - - 232,600  232,600    - จ านวนคร้ัง 1.สร้างความชุ่มช้ืนให้ กองช่าง

และระบบประปาภูเขา ในพ้ืนท่ีมีน้ าใช้ในการ กว้าง 3.5 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง กับพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

อุปโภค บริโภคและใช้ใน สูง 1เมตรพร้อมระบบ ฝายก้ันน้ า 2.สร้างแหล่งพืชอาหาร

การเกษตร ประปาภูเขา ของสัตว์ป่า

2.เพ่ือสร้างความชุ่มช้ืนให้  2.ฝายน้ าอาย 3.ราษฎรในพ้ืนท่ีมีน้ า

กับผืนป่าต้นน้ า กว้าง 7 เมตร เพียงพอส าหรับอุปโภค

3.เพ่ือลดปัญหาไฟป่าใน สูง 1เมตรพร้อมระบบ บริโภค

พ้ืนท่ี ประปาภูเขา

 3.ฝายห้วยธาตุ

กว้าง 4 เมตร

สูง 1เมตรพร้อมระบบ

ประปาภูเขา

17

งบประมาณและท่ีมา



18

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร - - 65,000 65,000 65,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 21/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร

หมู่ท่ี  3 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

500ลูกบากศก์เมตร ในการคมนาคม

35 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.20 เมตร - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 100 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

ซอย 35/3 หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15 เมตร การเกษตร

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 0.30 เมตร - - 260,000 260,000 260,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 130 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง

ซอย 46 หมู่ท่ี 4 ต.แม่อาย ลึกเฉล่ีย0.30-0.80 คลองส่งน้ า

เมตร

18

งบประมาณและท่ีมา



19 แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกล้าน้้าอาย เพ่ือขุดลอกล้าน้้าอาย ยาว 8,000 เมตร -
- 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย  ถึง ให้ไหลได้สะดวก ท่ีได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก กรมเจ้าท่า

หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ลดความเสียหายจาก ล้าน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

น้้าท่วม การเกษตร

2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.00 เมตร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 500 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย39/14 หมู่ท่ี 9 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

ทางฝายลูกสุดท้าย ถึง หนา 0.15  เมตร การเกษตร

นาพ่อน้อยวัย  ศรีเนตร

19

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ส้าหรับประสานโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลแม่อาย

งบประมาณและท่ีมา



20

แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50 เมตร - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย 39/12 หมู่ท่ี 9 ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

ต.มะลิกา(เหมืองป่าบง) หนา 0.12  เมตร การเกษตร

4 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือให้การระบายน้้าเป็นไป กว้าง  1.50  เมตร - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนคร้ัง สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57 อย่างมีประสิทธิภาพ ยาว  10  เมตร ท่ีได้รับ กรมชลประทาน

หมู่ท่ี 6  ต.มะลิกา สูง 1.50  เมตร การก่อสร้าง อบจ.เชียงใหม่

จ้านวน  3  จุด หนา 0.25  เมตร ท่อเหล่ียม

5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50 เมตร - - 900,000 900,000 900,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 200 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย 53  หมู่ท่ี  5 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.12  เมตร การเกษตร

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50 เมตร - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย 53/5A หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

(เหมืองเก๊าแหน) หนา 0.12  เมตร การเกษตร

20

งบประมาณและท่ีมา



21

แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50 เมตร - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย 53/9 หมู่ท่ี  5 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

(เหมืองเส้นใต้) หนา 0.12  เมตร การเกษตร

8 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 0.50  เมตร - - 440,000 440,000 440,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 220 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย 29 หมู่ท่ี  5 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

9 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 0.50  เมตร - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 2,200 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย 35/3  หมู่ท่ี  7 ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

ต.แม่อาย หนา 0.15  เมตร การเกษตร

พร้อมก่อสร้างทาง

เช่ือม ค.ส.ล. จ้านวน

6 แห่ง และก่อสร้าง

บ่อพักน้้า จ้านวน

1 แห่ง

21

งบประมาณและท่ีมา



22

แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50  เมตร - - 2,350,000 2,350,000 2,350,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 470 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

เช่ือม หมู่ท่ี 9 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

11 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.00  เมตร - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

เช่ือม หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

12 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50  เมตร - - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,100 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

เช่ือม หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

13 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.60 เมตร - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 500 เมตร ท่ีได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย 57  หมู่ท่ี  6 ต.มะลิกา ลึก 0.80 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.12  เมตร การเกษตร

22

งบประมาณและท่ีมา



23

แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการขุดลอกล้าน้้าแหลง เพ่ือขุดลอกล้าน้้าแหลง ยาว 10,000 เมตร -
- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ให้ไหลได้สะดวก ท่ีได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ลดความเสียหายจาก ล้าน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง กรมเจ้าท่า

น้้าท่วม การเกษตร อบจ.เชียงใหม่

15 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.00 เมตร - - 390,000 390,000 390,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี เทศบาล

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 230 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก กรมชลประทาน

ซอย 17 หมู่ท่ี  3 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

23

งบประมาณและท่ีมา



18 แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

โครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช เพ่ือการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช 1.สมาชิกสภาเทศบาล  -  - 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนมีความรู้ ส านัก

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลแม่อาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) 1 คร้ัง ในการอนุรักษ์พันธ์ุกรรม ปลัดเทศบาล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า (อพ.สธ.) 2.ประชาชนในเขต พืชอันเน่ืองมาจาก

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลต าบลแม่อาย พระราชด าริ(อพ.สธ.)

สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 3.พนักงานงาน

ประจ าปี พ.ศ.2563, เทศบาลต าบลแม่อาย

ประจ าปี พ.ศ.2564

18

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย



19 แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3   เสริมสร้างให้สังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการปกครอง อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 คร้ัง ท่ีท าการปกครองอ าเภอ กอง

ประเพณีสงกรานต์ อ าเภอแม่อาย  ตามโครงการ จ านวน1 คร้ัง/ปี แม่อาย  ได้รับการสนันสนุน การศึกษา

ส่งสริมประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

งบประมาณ



20 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน ,3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ืออุดหนุนงบประมาณแก่ อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง โรงเรียนบ้านดอนชัย กอง

(โครงการศูนย์) โรงเรียนบ้านดอนชัย  ตาม จ านวน1 คร้ัง/ปี ได้รับการสนับสนุน การศึกษา

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี งบประมาณ

(โครงการศูนย์)

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ืออุดหนุนงบประมาณแก่ อุดหนุนงบประมาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 คร้ัง โรงเรียนไทยรัฐ กอง

นักเรียนศูนย์พัฒนา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จ านวน1 คร้ัง/ปี วิทยา 12 ได้รับ การศึกษา

คุณภาพการศึกษาเวียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา การสนับสนุน

มะลิกา(โครงการศูนย์) นักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพ งบประมาณ

การศึกษาเวียงมะลิกา

(โครงการศูนย์)
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21 แบบ ผ.02

5.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการแข่งขันทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณแก่ อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง โรงเรียนบ้าน กอง

วิชาการเพ่ือพัฒนาสู่ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว จ านวน1 คร้ัง/ปี สันป่าเหียว ได้รับ การศึกษา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะ การสนับสนุน

(โครงการศูนย์) วิชาการ เพ่ือพัฒนาสู่ งบประมาณ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

(โครงการศูนย์)

4 โครงการปรับปรุงห้องน้ า เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าให้ จ านวน 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 คร้ัง นักเรียนมีห้องน้ า กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถูกสุขลักษณะ ท่ีสะอาดและ การศึกษา

บ้านเอก เพียงพอ

5 โครงการจัดหาอาหาร เพ่ือจัดอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนได้รับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียนได้รับ กอง

กลางวันให้ศูนย์พัฒนา ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารครบ สารอาหารครบ การศึกษา

เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบล

แม่อาย
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22 แบบ ผ.02

5.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการเงินอุดหนุน เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียน ครูโรงเรียนอนุบาลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 คร้ัง ครูได้รับการ กอง

ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ สังกัดเทศบาลต าบล จ านวน 10 คน ฝึกอบรม การศึกษา

อาชีพครูสังกัดสถานศึกษา แม่อาย

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

7 โครงการเงินอุดหนุน เพ่ือพัฒนาครูในศูนย์พัฒนา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวน 1 คร้ัง ครูได้รับการ กอง

ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ เด็กเล็ก จ านวน 14 คน ฝึกอบรม การศึกษา

อาชีพครูสังกัด

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

8 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน จ านวน 1 หลัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 คร้ัง นักเรียนมีอาคาร กอง

เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนท่ีเหมาะสม การศึกษา

ดอยแก้ว ดอยแก้ว ส าหรับการเรียน

การสอน
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23

แบบ ผ.02

5.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมการมี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน/ นักเรียน/นักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 คร้ัง นักเรียน/นักศึกษา กอง

งานท าให้เด็กนักเรียนหรือ นักศึกษา มีรายได้ระหว่าง มีรายได้ มีรายได้ระหว่าง การศึกษา

นักศึกษาในช่วงปิด เรียน เรียน

การเรียนหรือช่วงเวลาว่าง

จากการเรียน

10 โครงการอบรมเพ่ิมพูน เพ่ือให้ผู้ปกครองของ ผู้ปกครองของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง ผู้ปกครองของ กอง

ความรู้ผู้ปกครองใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

การป้องกันโรคท่ีเกิด เทศบาลต าบลแม่อาย ได้เข้ารับการอบรม ได้เข้ารับการอบรม

ในเด็ก 2-5 ปี รู้ชนิดของโรคติดต่อใน

เด็กเล็ก
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24

แบบ ผ.02

5.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือปรับปรุงต่อเติม จ านวน 1 ห้องเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 คร้ัง นักเรียนมีอาคาร กอง

ห้องเรียน ศูนย์พัฒนา อาคารเรียนของศูนย์ เรียนท่ีเหมาะสม การศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลต าบล พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ส าหรับการเรียน

แม่อาย(บ้านเด่น) ต าบลแม่อาย การสอน

12 โครงการปรับปรุงหลังคา เพ่ือปรับปรุงหลังคาของ จ านวน 1 หลัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 คร้ัง นักเรียนมีอาคาร กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียนของศูนย์ เรียนท่ีเหมาะสม การศึกษา

เทศบาลต าบลแม่อาย พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ส าหรับการเรียน

(บ้านเด่น) ต าบลแม่อาย(บ้านเด่น) การสอน

13 โครงการปรับปรุงห้องน้ า เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าให้ จ านวน 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 คร้ัง นักเรียนมีห้องน้ า กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถูกสุขลักษณะ ท่ีสะอาดและ การศึกษา

บ้านเอก เพียงพอ
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25

แบบ ผ.02

5.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างทางเดิน เพ่ือก่อสร้างทางเดินไป จ านวน 1 คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 คร้ัง นักเรียนได้รับ กอง

ไปห้องน้ าของโรงเรียน ห้องน้ าของโรงเรียนอนุบาล ความสะดวกใน การศึกษา

อนุบาลเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลแม่อาย การไปเข้าห้องน้ า

แม่อาย(บ้านเด่น) (บ้านเด่น)
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26

แบบ ผ.02

5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่าใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้ประชาขน ประชาชน ข้าราชการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชน กอง

ในการแข่งขันกีฬาของ ข้าราชการ พนักงานใน พนักงาน ได้ร่วม ข้าราชการ การศึกษา

องค์กรปกครอง สังกัดร่วมแข่งขันกีฬากับ แข่งขันกีฬา พนักงานได้ร่วม

ส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วน แข่งขันกีฬา

ท้องถ่ิน

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนได้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ กอง

ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย การศึกษา

ต าบลแม่อาย

3 โครงการจัดกิจกรรมกีฬา เพ่ือจัดกิจกรรมกีฬา ประชาชน ข้าราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชน กอง

เพ่ือมวลชน ประชาชนในวัน พนักงานได้ร่วม ข้าราชการ พนักงาน การศึกษา

(Challenge Day) ออกก าลังกายสากล แข่งขันกีฬา ได้เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬา
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27 ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การสร้างความม่ันคง  ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ท่ี แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ ด าเนินการป้องกันและ  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน19 ลดความสูญเสียในชีวิต ส านัก

ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติและ ลดอุบัติเหตุทางถนน หมู่บ้าน และทรัพย์สินของ ปลัดเทศบาล

สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ประชาชนท่ีเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในเขตเทศบาล จัดต้ังจุดตรวจร่วม ทางถนน

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือ

ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

2 โครงการชุมชนปลอดภัย เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุ อบรมให้ความรู้และ  -  - 400,000 400,000 400,000 จ านวน19 ลดความสูญเสียชีวิต ส านัก

ป้องกันและระงับอัคคีภัย อัคคีภัยในชุมชนและ ติดต้ังถังดับเพลิงใน หมู่บ้าน และทรัพย์สินของ ปลัดเทศบาล

โดยการติดต้ังถังดับเพลิงใน ลดการสูญเสียชีวิตและ ชุมชน/วัด  จ านวน ประชาชนท่ีเกิดจาก

พ้ืนท่ีชุมชน/วัด ในเขต ทรัพย์สินของประชาชน 19 หมู่บ้าน อัคคีภัยในชุมชน

เทศบาล

27

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีมา

1



28 แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง  -  - 23,000     23,000    23,000    กองคลัง

คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 ชุด

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง  -  - 15,000     15,000    15,000    กองคลัง

เคร่ืองพิมพ์

จ านวน 1 ชุด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง  -  - 5,800       5,800      5,800      กองคลัง

เคร่ืองส ารองไฟ

จ านวน 1 ชุด

28

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



29

แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือชุด  -  - 3,800       3,800      3,800      กองคลัง

โปรแกรมระบบ

ปฎิบัติการส ารวจ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊คบุ๊ค

จ านวน 1 ชุด

5 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจัดซ้ือชุดดับเพลิง  -  - 60,000     60,000     60,000    ส านัก

ภายใน ในอาคาร ปลัดเทศบาล

จ านวน 2 ชุด

29

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลต าบลแม่อาย

บัญชีครุภัณฑ์



30

แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

6 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจัดซ้ือชุดดับเพลิง  -  - 60,000     60,000     60,000    ส านัก

ภายใน ในอาคาร ปลัดเทศบาล

จ านวน 2 ชุด

7 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองช่วย  -  - 130,000    130,000    130,000    ส านัก

ภายใน หายใจแบบถังอัดอากาศ ปลัดเทศบาล

ชนิดสะพายหลัง

จ านวน  1 เคร่ือง

8 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถพยาบาล  -  -    2,000,000   2,000,000   2,000,000 ส านัก

ภายใน และขนส่ง (รถตู้) เพ่ือใช้ในการ ปลัดเทศบาล

ด าเนินงานระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)

ของเทศบาล

30

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



31

แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง  -  - 14,700    14,700    14,700   กองการศึกษา

เคร่ืองพิมพ์

จ านวน 1 ชุด

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง  -  - 2,400,000   2,400,000   2,400,000  กองสาธารณสุข

ขนส่ง เคร่ืองพิมพ์

จ านวน 1 ชุด

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง  -  - 40,800      40,800      40,800      กองการศึกษา

มอเตอร์ไซด์

จ านวน 1 คัน

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง  -  - 94,000       94,000      94,000      กองการศึกษา

ปรับอากาศแบบติดต้ัง

หรือแบบแขวน

จ านวน 2 เคร่ือง

31

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



32 แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  -  - 33,000      33,000      33,000      กองการศึกษา

ชนิด 2 บาน

จ านวน 6 ใบ

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  -  - 5,900         5,900        5,900        กองการศึกษา

จ านวน 40 ช่อง

จ านวน 1 ใบ

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  -  - 5,900         5,900        5,900        กองการศึกษา

จ านวน 40 ช่อง

จ านวน 1 ใบ

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองถ่าย  -  - 250,000    250,000    250,000    กองการศึกษา

เอกสาร ระบบดิจิตอล

(ขาวด าและสี)

จ านวน 1 เคร่ือง

32

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



33

แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นDVD  -  - 2,000         2,000        2,000        กองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือป๊ัมน้ า  -  - 10,000       10,000      10,000      กองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  -  - 5,000         5,000        5,000        กองการศึกษา

จ านวน 1 ตัว

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะญ่ีปุ่น  -  - 6,500         6,500        6,500        กองการศึกษา

ขนาด70x70x30 ซม.

จ านวน 14 ตัว

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว  -  - 1,300         1,300        1,300        กองการศึกษา

ขนาด78x18 ซม.

จ านวน 1 ตัว

33

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



34

แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้บานเล่ือน  -  - 27,500      27,500     27,500     กองการศึกษา

แบบกระจก ขนาด 4 ฟุต

จ านวน 5 ใบ

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวางของ  -  - 6,000         6,000        6,000        กองการศึกษา

ขนาด 4 ช้ัน

จ านวน 3 ตัว

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวางรองเท้า  -  - 15,600       15,600      15,600      กองการศึกษา

จ านวน 6 ตัว

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวาง  -  - 15,600       15,600      15,600      กองการศึกษา

เอนกประสงค์

จ านวน 13 ตัว

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวางหนังสือ  -  - 3,600         3,600        1,300        กองการศึกษา

จ านวน 3 ตัว

34

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



35 แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะอาหาร  -  - 5,000         5,000        5,000        กองการศึกษา

ส าหรับเด็ก

จ านวน 3 ตัว

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับเด็ก  -  - 7,500        7,500        7,500       กองการศึกษา

จ านวน 30 ตัว

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า  -  - 18,000      18,000      18,000      กองการศึกษา

งานครัว แบบธรรมดา 

ขนาด 15 กิโลกรัม

จ านวน 1 เคร่ือง

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง  -  - 11,000       11,000      11,000      กองการศึกษา

งานครัว พุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



36

แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  - 88,000      88,000      88,000     กองการศึกษา

จ านวน  4 เคร่ือง

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  -  - 17,200      17,200     17,200     กองการศึกษา

จ านวน 3 เคร่ือง

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง  -  - 11,000       11,000      11,000      กองการศึกษา

งานครัว พุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด  -  - 5,500         5,500        5,500        กองการศึกษา

แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน  -  - 2,000         2,000        2,000        กองการศึกษา

ขนาด 18 น้ิว

จ านวน 2 เคร่ือง
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แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



37 แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยจิกซอร์  -  - 3,000         3,000        3,000        กองการศึกษา

ปรับรอบ ขนาด 450 วัตต์

จ านวน 1 เคร่ือง

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เช่ือมไฟฟ้า  -  - 3,000         3,000        3,000        กองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง

38 เคะหะและชุม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  -  - 2,400,000   2,400,000   2,400,000  กอง

ขนส่ง แบบอัดท้าย สาธารณสุข

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

จ านวน 1 คัน

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  -  - 90,000     90,000    90,000    ส านัก

แบบประมวลผล ปลัดเทศบาล

จ านวน 3 เคร่ือง
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



38 แบบ ผ.03

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  -  - 3,600       3,600       3,600      ส านัก

จ านวน 3 ตัว ปลัดเทศบาล

41 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  -  - 12,900     12,900    12,900    ส านัก

จ านวน 3 เคร่ือง ปลัดเทศบาล

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างาน  -  - 8,000       8,000      8,000      ส านัก

ขนาด 4 ฟุต ปลัดเทศบาล

จ านวน 2  ตัว

43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองกระตุก  -  - 77,000    77,000   77,000   ส านัก

การแพทย์ หัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด ปลัดเทศบาล

อัตโนมัติ AED พร้อมตู้ใส่

เคร่ือง AED มีระบบ

สัญญาณเตือน จ านวน

จ านวน 1 ชุด
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เทศบาลต าบลแม่อาย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก


