แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาล

คำนำ
ตามที่เทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลแม่ อ ายได้ จั ด ท าประชาคมหมู่ บ้ า นและประชาคมต าบล
เพื่อรับ ปัญ หาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
มีความสอดคล้องกับปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงมีความ
จาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 โดยอาศัยอานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 2) หมวด 4 การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ข้อ 22 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลแม่อาย ฉบับนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายและ
เกิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด ให้ แ ก่ ป ระชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่ อ าย อี ก ทั้ ง สามารถแก้ ไ ขปัญ หาความ
เดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่อาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย ประชาคมท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในเทศบาลตาบลแม่อาย ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ ความร่วมมือในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ
หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล

1

บทนา

2

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

3

โครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
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1
บันทึกหลักกำรและเหตุผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

ตามที่เทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลแม่ อ ายได้ จั ด ท าประชาคมหมู่ บ้ า นและประชาคมต าบล
เพื่ อ รั บ ปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ แผนพั ฒ นาสี่ ปี เ ทศบาลต าบลแม่ อ าย
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปั จ จุ บั น และสามารถตอบสนองความต้ อ งการประชาชนได้ อ ย่ า ง จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 4 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2559 (ฉบั บ ที่ 2) ข้ อ 22 โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ พิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลแม่อาย(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตาบลแม่อาย โดยสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่ อ ายมากที่สุด
ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหรือโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตาบลแม่อายอย่างเป็นภาพรวม
ฉะนั้น เทศบาลตาบลแม่อาย จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2

บทนำ
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่กาหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จะดาเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาห้าปี และมีการดาเนินการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดาเนินการทบทวนและดาเนิ นการ
จัดทาทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พั ฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องดาเนิ นการเพื่อให้บ รรลุต ามวั ตถุ ป ระสงค์ เป้าหมาย เพื่อนาไปสู่
วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม
ดังนัน้ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ)
โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดาเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
2.โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะนาไปจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ลักษณะสาคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป
1. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี
4. เป็ น แผนพั ฒ นาที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากั บ เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
1. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาห้าปีที่สอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. เพื่อความสะดวกในการพัฒนา และสามารถของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ได้ง่าย

3
3. ขั้นตอนกำรเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลแม่ อ าย จั ด ท าร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย
2. คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลต าบลแม่ อ ายและประชาคมท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
3. นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย อนุมัตริ ่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

4
แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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

-

-

-

1

10,000

1

10,000

1

10,000

3

30,000

รวม
1
10,000
1
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

85

19,300,000

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1

ผ. 02 แผนงำนกำรเกษตร

-

3,860,000

17

3,860,000

17

3,860,000

4

17

3,860,000

17

5
แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ
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

75

126,957,840

74

257

388,080,920

รวมทั้งสิ้น

18

3,870,000

18

3,870,000

5

126,907,840

72

126,475,240

6
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างประปาหอสูง
(โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแม่อาย)

2 โครงการขุดบ่อบาบัดน้าเสีย
(โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแม่อาย)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างประปา
หอสูง จานวน 1 แห่ง
หอสูง สาหรับใช้ใน

-

-

400,000

400,000

2565
(บาท)

ขุดบ่อบาบัดน้าเสีย

ดักน้าเสียก่อนจะปล่อย

จานวน 1 แห่ง

-

-

472,440

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 จานวน

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตาบลแม่อาย
เพื่อขุดบ่อบาบัดน้าเสีย

แบบ ผ.02

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล

ประปา

ตาบลแม่อาย มีประปา

หอสูงที่ได้

หอสูงไว้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์

ก่อสร้าง

เทศบาลตาบลแม่อาย

472,440 472,440 จานวน

น้าเสียลงสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

น้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์

บ่อบาบัด

เทศบาลตาบลแม่อาย

น้าเสียที่ได้
ขุด

ตาบลแม่อาย ได้รับ
การบาบัดให้มีคุณภาพ
น้าตามมาตรฐาน

0

0 872,440 872,440 872,440
6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

7
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการขุดลอกลาน้าอาย
หมู่ที่ 8 ต.แม่อาย ถึง
หมู่ที่ 6 ต.แม่อาย

เพื่อขุดลอกลาน้าอาย

4 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย

เพื่อให้การระบายน้าเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

39/14 หมู่ที่ 9 ต.มะลิกา
ทางฝายลูกสุดท้าย ถึง

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
ยาว 8,000 เมตร

-

-

8,000,000

8,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

8,000,000 จานวนครั้ง

ให้ไหลได้สะดวก
ลดความเสียหายจาก
น้าท่วม

ที่ได้ขุดลอก
ลาน้า

กว้าง 1 เมตร
ยาว 500 เมตร

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000 จานวนครั้ง

ที่ได้ก่อสร้าง

ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถระบายน้าได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

2.ลดความเสียหายจาก
น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร
1.สามารถระบายน้าได้ดี
2.ลดความเสียหายจาก

คลองส่งน้า

น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

จานวน

1.เกิดความสะดวกใน

ถนน ค.ส.ล.

การสัญจร

ที่ได้ก่อสร้าง

2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย
ในการคมนาคม

กองช่าง

นาพ่อน้อยวัย ศรีเนตร
5

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออานวยความสะดวก กว้าง 4 เมตร
ถนนเทศบาล ซอย 39/15
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 60 เมตร
หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา
ในการสัญจร
หนา 0.15 เมตร

-

-

144,000

144,000

144,000

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร

0

0
7

########## ##########

1E+07

กองช่าง

8
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย

วัตถุประสงค์

ตาบลแม่อาย

-

4,500,000 4,500,000 4,500,000 จานวนครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 1,000 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง

2.ลดความเสียหายจาก

ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร

คลองส่งน้า

น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

เพื่อให้การระบายน้าเป็นไป กว้าง 1.50 เมตร
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา
จานวน 3 จุด
8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สานักงานเทศบาล

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้าง 1.50 เมตร

(เหมืองป่าบง)

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

39/12 หมู่ที่ 9 ต.มะลิกา

7 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม

เป้าหมาย

-

-

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จานวน

ยาว 10 เมตร

เทลานพื้นคอนกรีต

สานักงานเทศบาล
ตาบลแม่อาย ได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 475
ตารางเมตร

กองช่าง

สามารถระบายน้าได้ดี

กองช่าง

การปรับปรุงภูมิทัศน์

กองช่าง

ที่ได้รับ
การก่อสร้าง

สูง 1.50 เมตร
หนา 0.25 เมตร
เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายใน

1.สามารถระบายน้าได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ท่อเหลี่ยม
300,000

300,000

300,000 จานวนครั้ง

ที่ได้รับ
การปรับปรุง
ภูมิทัศน์

หนา 0.15 เมตร

8

ให้เป็นระเบียบสวยงาม

9
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้การระบายน้าเป็นไป รางระบายน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 1 ต.แม่อาย

-

-

200,000

200,000

รูปตัวยูพร้อมฝา
รางระบายน้า

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถระบายน้าได้ดี

กองช่าง

1.เกิดความสะดวกใน

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้รับ
การ

กว้าง 0.25 เมตร
ยาว 98 เมตร

ก่อสร้าง

ลึกเฉลี่ย 0.300.80 เมตร
พร้อมขยายผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
27 ตารางเมตร
พร้อมรื้อถอนรางเดิม
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

เพื่ออานวยความสะดวก

ปรับปรุงผิวจราจร

ถนนเทศบาล ซอย 41/1

ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน

หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา เชื่อม
หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา

ในการสัญจร

-

-

440,000

440,000

440,000 จานวนถนน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

พร้อมปรับเกลี่ย
ปริมาณไม่น้อยกว่า

ผิวจราจร

700ลูกบากศก์เมตร

การสัญจร
2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย
ในการคมนาคม

9

10
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

11 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย

วัตถุประสงค์

หมู่ที่ 8 ต.แม่อาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

900,000 900,000 จานวนครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

กว้าง 1.50 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 200 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง

2.ลดความเสียหายจาก

ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร

คลองส่งน้า

น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

53 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

12 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน
ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 56/7

เป้าหมาย

1.เพื่อป้องกันการพังทลาย สูง 2 เมตร

-

-

-

-

ยาว 28 เมตร
ของถนน ค.ส.ล.
2.เพื่ออานวยความสะดวก หนา 0.20 เมตร
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมขยายผิวจราจร
ในการสัญจร

200,000

1.สามารถระบายน้าได้ดี

200,000 200,000 1.จานวน
1.เกิดความสะดวกใน
กาแพงกันดิน การสัญจร
ที่ได้รับ
2.มีความเป็นระเบียบ

หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

28 ตารางเมตร

การก่อสร้าง

เรียบร้อย ปลอดภัย

2.จานวน
ถนนค.ส.ล.
ที่ได้รับการ

ในการคมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

ขยายผิว
13 โครงการขุดลอกลาน้าแหลง

เพื่อขุดลอกลาน้าแหลง ยาว 10,000 เมตร

-

-

ให้ไหลได้สะดวก
ลดความเสียหายจาก
น้าท่วม

10,000,000 10,000,000 10,000,000

จานวนครั้ง
ที่ได้ขุดลอก
ลาน้า

1.สามารถระบายน้าได้ดี
2.ลดความเสียหายจาก
น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

10

กองช่าง

11
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

14 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 39
หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย

วัตถุประสงค์

เพื่ออานวยความสะดวก

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
กว้าง 1.50 เมตร

-

-

61,000

61,000

ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 50 เมตร
ในการสัญจร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

61,000 จานวนถนน
ที่ได้รับการ
ขยายผิว
จราจร

75 ตารางเมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกิดความสะดวกใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

การสัญจร
2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย
ในการคมนาคม

พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า
กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย0.30-0.80
เมตร ยาว 8 เมตร
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเทศบาล
ซอย 53/4 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน

ขยายเขตไฟฟ้า
โดยการเพิ่มเสาไฟฟ้า
จานวนประมาณ

-

-

100,000

100,000

100,000 จานวนครั้งที่
ขยายเขต
ไฟฟ้า

25 ต้น
ยาวประมาณ
700 เมตร

11

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

12
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล

ฌาปนสถาน หมู่ที่ 4

ฌาปนสถาน หมู่ที่4

กว้าง 5 เมตร

ตาบลแม่อาย

ตาบลแม่อาย มีความ
เป็นระเบียบสะอาด

ยาว 122 เมตร
หนา0.15 เมตร

442,800

442,800

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

442,800 จานวน
ครั้งที่ได้
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์

ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

กอง

เป็นระเบียบสวยงาม

ช่าง

400,000 จานวนครั้ง

1.สามารถระบายน้าได้ดี

สวยงามและเกิดประโยชน์ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

สูงสุดแก่ประชาชน

610 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

128 ตารางเมตร
17 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5

-

-

400,000

400,000

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

กว้าง 2.00 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 5.00 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง

2.ลดความเสียหายจาก

ต.มะลิกา (จุดข้ามเหมืองอูน่ า

หนา 0.20 เมตร

ท่อเหลี่ยม

น้าท่วมพื้นที่ทาง

นายพัฒน์ ดวงใจ)

สูง 2.00 เมตร

การเกษตร

12

กองช่าง

13
ที่

โครงการ

18 โครงการก่อสร้างสะพานค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 53/10
หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

วัตถุประสงค์

เพื่ออานวยความสะดวก

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
กว้าง 4 เมตร

-

-

500,000

500,000

ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 5 เมตร
ในการสัญจร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

(นานายสมศักดิ์ ชัยลังกา)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 จานวนครั้ง
ที่ได้ก่อสร้าง
สะพาน

20 ตารางเมตร

19 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย
53/5A หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา
(เหมืองเก๊าแหน)

เพื่อให้การระบายน้าเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

20 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

กว้าง 1.50 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 1,000 เมตร
ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร

กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

-

-

4,500,000

4,500,000

เพื่ออานวยความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 800 เมตร
ในการสัญจร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

4,500,000 จานวนครั้ง

ที่ได้ก่อสร้าง

ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร

53/9 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา
(เหมืองเส้นใต้)
21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 1/A
หมู่ที่ 1 ต.แม่อาย

แบบ ผ.02

คลองส่งน้า

-

-

4,500,000

4,500,000

4,500,000 จานวนครั้ง

ที่ได้ก่อสร้าง
คลองส่งน้า

-

-

1,920,000

1,920,000

1,920,000 จานวน

ถนน ค.ส.ล.
ที่ได้ก่อสร้าง

3,200ตารางเมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกิดความสะดวกใน

กองช่าง

การสัญจร
2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย
ในการคมนาคม
1.สามารถระบายน้าได้ดี
2.ลดความเสียหายจาก

กองช่าง

น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร
1.สามารถระบายน้าได้ดี

กองช่าง

2.ลดความเสียหายจาก
น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร
1.เกิดความสะดวกใน
การสัญจร
2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย
ในการคมนาคม

13

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

14
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

22 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย

วัตถุประสงค์

หมู่ที่ 11 ต.แม่อาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้าง 1 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 230 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง

2.ลดความเสียหายจาก

ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

คลองส่งน้า

น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

เพื่ออานวยความสะดวก

กว้าง 4 เมตร

-

-

-

-

690,000

690,000

690,000 จานวนครั้ง

1,920,000 1,920,000 1,920,000 จานวน

ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 800 เมตร
ในการสัญจร
หนา 0.15 เมตร

ถนน ค.ส.ล.
ที่ได้ก่อสร้าง

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,200ตารางเมตร
24 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย
29 หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

กว้าง 0.50 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 220 เมตร
ลึก 1.00 เมตร

เพื่อป้องกันการพังทลาย

สูง 1.50 เมตร

ของถนน ค.ส.ล.

ยาว 200 เมตร
หนา 0.20 เมตร

1.สามารถระบายน้าได้ดี

1.เกิดความสะดวกใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

การสัญจร
2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย
ในการคมนาคม

-

-

440,000

440,000

440,000 จานวนครั้ง
ที่ได้ก่อสร้าง
คลองส่งน้า

หนา 0.15 เมตร
25 โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 29

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

17 หมู่ที่ 3 ต.แม่อาย
23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 9

เป้าหมาย

1.สามารถระบายน้าได้ดี

กองช่าง

2.ลดความเสียหายจาก
น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

-

-

หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย

600,000

600,000

600,000 1.จานวน
1.เกิดความสะดวกใน
กาแพงกันดิน การสัญจร
ที่ได้รับ
2.มีความเป็นระเบียบ
การก่อสร้าง

14

เรียบร้อย ปลอดภัย
ในการคมนาคม

กองช่าง

15
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้การระบายน้าเป็นไป รางระบายน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย

-

-

รูปตัวยูพร้อม
ฝารางระบายน้า

400,000

400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 จานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถระบายน้าได้ดี

กองช่าง

1.สามารถระบายน้าได้ดี
2.ลดความเสียหายจาก
น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้รับ
การก่อสร้าง

กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 160 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.00-1.20
เมตร พร้อมก่อสร้าง
บ่อพักน้า
27 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย
35/3 หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย

เพื่อให้การระบายน้าเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จานวน 1 แห่ง
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 2,200 เมตร
ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมก่อสร้างทาง

-

-

3,500,000 3,500,000 3,500,000 จานวนครั้ง

ที่ได้ก่อสร้าง
คลองส่งน้า

เชื่อม ค.ส.ล. จานวน
6 แห่ง และก่อสร้าง
บ่อพักน้า จานวน
1 แห่ง

15

16
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

28 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา
เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.มะลิกา

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

กว้าง 1.50 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

29 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา
เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

ยาว 470 เมตร
ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กว้าง 1.00 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 1,000 เมตร
ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

30 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา
เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา

เพื่อให้การระบายน้าเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 1,100 เมตร
ลึก 1.00 เมตร

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,350,000 2,350,000 2,350,000 จานวนครั้ง

ที่ได้ก่อสร้าง
คลองส่งน้า
-

-

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จานวนครั้ง

ที่ได้ก่อสร้าง
คลองส่งน้า

-

-

5,500,000 5,500,000 5,500,000 จานวนครั้ง

ที่ได้ก่อสร้าง
คลองส่งน้า

หนา 0.15 เมตร
31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 57/15
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา

เพื่ออานวยความสะดวก

กว้าง 4 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.สามารถระบายน้าได้ดี

กองช่าง

2.ลดความเสียหายจาก
น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร
1.สามารถระบายน้าได้ดี

กองช่าง

2.ลดความเสียหายจาก
น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร
1.สามารถระบายน้าได้ดี
2.ลดความเสียหายจาก
น้าท่วมพื้นที่ทาง

กองช่าง

การเกษตร
-

-

750,000

750,000 750,000 จานวน

1.เกิดความสะดวกใน

ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 300เมตร

ถนน ค.ส.ล.

การสัญจร

ในการสัญจร

ที่ได้ก่อสร้าง

2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200ตารางเมตร

16

กองช่าง

17
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 จานวนครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

32 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย
57 หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

กว้าง 1.60 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 500 เมตร

ที่ได้ขุดลอก

2.ลดความเสียหายจาก

ลึก 0.80 เมตร
หนา 0.12 เมตร

คลองส่งน้า

น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

33 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า
และระบบประปาภูเขา

1.เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร 1.ฝายดอยแหลม
ในพื้นที่มีน้าใช้ในการ
กว้าง 3.5 เมตร
อุปโภค บริโภคและใช้ใน สูง 1เมตรพร้อมระบบ

-

-

232,600

232,600

-

1.สามารถระบายน้าได้ดี

จานวนครัง้
1.สร้างความชุ่มชื้นให้
ที่ได้ก่อสร้าง กับพื้นที่ป่าต้นน้า
ฝายกั้นน้า 2.สร้างแหล่งพืชอาหาร

การเกษตร

ประปาภูเขา

ของสัตว์ป่า

2.เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้

2.ฝายน้าอาย

3.ราษฎรในพื้นที่มีน้า

กับผืนป่าต้นน้า
3.เพื่อลดปัญหาไฟป่าใน
พื้นที่

กว้าง 7 เมตร

เพียงพอสาหรับอุปโภค
บริโภค

สูง 1เมตรพร้อมระบบ

ประปาภูเขา

3.ฝายห้วยธาตุ
กว้าง 4 เมตร
สูง 1เมตรพร้อมระบบ

ประปาภูเขา

17

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

18
แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 21/2
หมู่ที่ 3 ต.แม่อาย

วัตถุประสงค์

เพื่ออานวยความสะดวก

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุงผิวจราจร

-

-

65,000

65,000

ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน
ในการสัญจร
พร้อมปรับเกลีย่

2565
(บาท)
65,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนถนน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ผิวจราจร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกิดความสะดวกใน

35 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ต.แม่อาย

เพื่อให้การระบายน้าเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 100 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง

2.ลดความเสียหายจาก

ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

คลองส่งน้า

น้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 46 หมู่ที่ 4 ต.แม่อาย

เพื่อให้การระบายน้าเป็น

กว้าง 0.30 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 130 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง

ลึกเฉลี่ย0.30-0.80

คลองส่งน้า

-

-

-

เมตร

18

300,000

260,000

300,000

260,000

300,000 จานวนครั้ง

260,000 จานวนครั้ง

กองช่าง

การสัญจร
2.มีความเป็นระเบียบ

ปริมาณไม่น้อยกว่า
500ลูกบากศก์เมตร
กว้าง 1.20 เมตร

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เรียบร้อย ปลอดภัย
ในการคมนาคม
1.สามารถระบายน้าได้ดี

1.สามารถระบายน้าได้ดี

กองช่าง

กองช่าง

19

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
ส้าหรับประสานโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต้าบลแม่อาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขุดลอกล้าน้้าอาย

เพื่อขุดลอกล้าน้้าอาย

ยาว 8,000 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

8,000,000

8,000,000

8,000,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
จ้านวนครั้ง

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล
กรมเจ้าท่า

หมู่ที่ 8 ต.แม่อาย ถึง

ให้ไหลได้สะดวก

ที่ได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ที่ 6 ต.แม่อาย

ลดความเสียหายจาก
น้้าท่วม

ล้าน้้า

2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น
ค.ส.ล.ถนนเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

น้้าท่วมพื้นที่ทาง

อบจ.เชียงใหม่

การเกษตร
กว้าง 1.00 เมตร

-

1,500,000

-

1,500,000

1,500,000 จ้านวนครั้ง

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล

ยาว 500 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ซอย39/14 หมู่ที่ 9 ต.มะลิกา

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

ทางฝายลูกสุดท้าย ถึง

หนา 0.15 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

นาพ่อน้อยวัย ศรีเนตร

19

20
แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น
ค.ส.ล.ถนนเทศบาล

กว้าง 1.50 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวนครั้ง

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เทศบาล

ยาว 1,000 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ซอย 39/12 หมู่ที่ 9

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

ต.มะลิกา(เหมืองป่าบง)

หนา 0.12 เมตร

4 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การระบายน้้าเป็นไป กว้าง 1.50 เมตร

การเกษตร
-

-

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนครั้ง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57 อย่างมีประสิทธิภาพ

ยาว 10 เมตร

หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา

สูง 1.50 เมตร

ที่ได้รับ
การก่อสร้าง

จ้านวน 3 จุด

หนา 0.25 เมตร

ท่อเหลี่ยม

5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น
ค.ส.ล.ถนนเทศบาล

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซอย 53 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

กว้าง 1.50 เมตร

-

900,000

-

900,000

900,000 จ้านวนครั้ง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล

สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล
กรมชลประทาน
อบจ.เชียงใหม่

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล

ยาว 200 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.12 เมตร

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น

น้้าท่วมพื้นที่ทาง

กว้าง 1.50 เมตร

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

-

4,500,000

-

4,500,000

4,500,000 จ้านวนครั้ง

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล

ยาว 1,000 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ซอย 53/5A หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

(เหมืองเก๊าแหน)

หนา 0.12 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

20

21
แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น
ค.ส.ล.ถนนเทศบาล

กว้าง 1.50 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

4,500,000

4,500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

4,500,000 จ้านวนครั้ง

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เทศบาล

ยาว 1,000 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ซอย 53/9 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

(เหมืองเส้นใต้)

หนา 0.12 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น
ค.ส.ล.ถนนเทศบาล

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซอย 29 หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย

กว้าง 0.50 เมตร

การเกษตร
-

440,000

-

440,000

440,000 จ้านวนครั้ง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล

ยาว 220 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.15 เมตร

9 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น

น้้าท่วมพื้นที่ทาง

กว้าง 0.50 เมตร

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

-

3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ้านวนครั้ง

-

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล

ยาว 2,200 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ซอย 35/3 หมู่ที่ 7

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

ต.แม่อาย

หนา 0.15 เมตร

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

พร้อมก่อสร้างทาง
เชื่อม ค.ส.ล. จ้านวน
6 แห่ง และก่อสร้าง
บ่อพักน้้า จ้านวน
1 แห่ง

21

22
แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น
ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.มะลิกา

กว้าง 1.50 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

(KPI)

2,350,000 2,350,000 2,350,000 จ้านวนครั้ง

ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา

กรมชลประทาน

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

กว้าง 1.00 เมตร

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล
ซอย 57 หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

-

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนครั้ง

-

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล

ยาว 1,000 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

กว้าง 1.50 เมตร

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

-

5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ้านวนครั้ง

-

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล

ยาว 1,100 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.15 เมตร

13 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น

เทศบาล

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

หนา 0.15 เมตร

12 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยาว 470 เมตร
หนา 0.15 เมตร

11 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กว้าง 1.60 เมตร

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

-

4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้านวนครั้ง

-

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

เทศบาล

ยาว 500 เมตร

ที่ได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ลึก 0.80 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.12 เมตร

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

22

23
แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการขุดลอกล้าน้้าแหลง

เพื่อขุดลอกล้าน้้าแหลง

ซอย 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่อาย

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000 10,000,000 10,000,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
จ้านวนครั้ง

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

ให้ไหลได้สะดวก

ที่ได้ขุดลอก 2.ลดความเสียหายจาก

ลดความเสียหายจาก
น้้าท่วม

ล้าน้้า

15 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้การระบายน้้าเป็น
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ยาว 10,000 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กว้าง 1.00 เมตร

-

390,000

-

390,000

390,000 จ้านวนครั้ง

1.สามารถระบายน้้าได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เทศบาล
กรมชลประทาน
กรมเจ้าท่า
อบจ.เชียงใหม่
เทศบาล

ยาว 230 เมตร

ที่ได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

กรมชลประทาน

ลึก 1.00 เมตร

คลองส่งน้้า

อบจ.เชียงใหม่

หนา 0.15 เมตร

น้้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร
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18
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
2561 2562
2563
2564
1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
ประจาปี พ.ศ.2563,

เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 1.สมาชิกสภาเทศบาล
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลแม่อาย
(อพ.สธ.)
2.ประชาชนในเขต

-

เทศบาลตาบลแม่อาย
3.พนักงานงาน
เทศบาลตาบลแม่อาย

ประจาปี พ.ศ.2564

18

-

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
10,000 10,000 จานวน ประชาชนมีความรู้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) 1 ครั้ง ในการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ(อพ.สธ.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

19
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

เทศบาลตาบลแม่อาย
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างให้สังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์

เพื่ออุดหนุนที่ทาการปกครอง

อุดหนุนงบประมาณ

อาเภอแม่อาย ตามโครงการ

จานวน1 ครั้ง/ปี

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

10,000 จานวน 1 ครั้ง ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่อาย ได้รับการสนันสนุน

ส่งสริมประเพณีสงกรานต์

งบประมาณ

10,000

10,000
19

10,000

10,000

10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

20

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ,3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

1 โครงการลูกเสือ-เนตรนารี
(โครงการศูนย์)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออุดหนุนงบประมาณแก่

อุดหนุนงบประมาณ

โรงเรียนบ้านดอนชัย ตาม

จานวน1 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จานวน 1 ครั้ง โรงเรียนบ้านดอนชัย
ได้รับการสนับสนุน

กอง
การศึกษา

งบประมาณ

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี
(โครงการศูนย์)

2 โครงการแข่งขันกีฬา

เพื่ออุดหนุนงบประมาณแก่

อุดหนุนงบประมาณ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จานวน 1 ครั้ง โรงเรียนไทยรัฐ

นักเรียนศูนย์พัฒนา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12

จานวน1 ครั้ง/ปี

คุณภาพการศึกษาเวียง

ตามโครงการแข่งขันกีฬา

การสนับสนุน

มะลิกา(โครงการศูนย์)

นักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพ

งบประมาณ

วิทยา 12 ได้รับ

การศึกษาเวียงมะลิกา
(โครงการศูนย์)

21

กอง
การศึกษา

21

แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

3 โครงการแข่งขันทักษะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

เพื่ออุดหนุนงบประมาณแก่

อุดหนุนงบประมาณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จานวน 1 ครั้ง โรงเรียนบ้าน

วิชาการเพื่อพัฒนาสู่

โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว

จานวน1 ครั้ง/ปี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตามโครงการแข่งขันทักษะ

การสนับสนุน

(โครงการศูนย์)

วิชาการ เพื่อพัฒนาสู่

งบประมาณ

สันป่าเหียว ได้รับ

กอง
การศึกษา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(โครงการศูนย์)
4 โครงการปรับปรุงห้องน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเอก

เพื่อปรับปรุงห้องน้าให้

จานวน 1 ครั้ง

5 โครงการจัดหาอาหาร

เพื่อจัดอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียนได้รับ

กลางวันให้ศูนย์พัฒนา

ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สารอาหารครบ

เด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลตาบล
แม่อาย

200,000 200,000 200,000

200,000

200,000 จานวน 1 ครั้ง

ถูกสุขลักษณะ

นักเรียนมีห้องน้า
ที่สะอาดและ
เพียงพอ

1,000,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จานวน 1 ครั้ง เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารครบ

21

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

22

แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

6 โครงการเงินอุดหนุน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน

ครูโรงเรียนอนุบาลฯ

สาหรับพัฒนาผู้ประกอบ

สังกัดเทศบาลตาบล

จานวน 10 คน

อาชีพครูสังกัดสถานศึกษา

แม่อาย

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน 1 ครั้ง ครูได้รับการ

ฝึกอบรม

กอง
การศึกษา

ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7 โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับพัฒนาผู้ประกอบ
อาชีพครูสังกัด
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
8 โครงการปรับปรุงอาคาร

เพื่อพัฒนาครูในศูนย์พัฒนา

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็ก

จานวน 14 คน

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

จานวน 1 หลัง

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จานวน 1 ครั้ง ครูได้รับการ

300,000 300,000 300,000

300,000

300,000 จานวน 1 ครั้ง

ฝึกอบรม

การศึกษา

นักเรียนมีอาคาร

กอง
การศึกษา

เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียนที่เหมาะสม

ดอยแก้ว

ดอยแก้ว

สาหรับการเรียน
การสอน
22

กอง

23
แบบ ผ.02
5.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

9 โครงการส่งเสริมการมี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/

นักเรียน/นักศึกษา

งานทาให้เด็กนักเรียนหรือ

นักศึกษา มีรายได้ระหว่าง

มีรายได้

นักศึกษาในช่วงปิด

เรียน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน 1 ครั้ง นักเรียน/นักศึกษา

มีรายได้ระหว่าง

กอง
การศึกษา

เรียน

การเรียนหรือช่วงเวลาว่าง
จากการเรียน
10 โครงการอบรมเพิ่มพูน

เพื่อให้ผู้ปกครองของ

ผู้ปกครองของ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จานวน 1 ครั้ง ผู้ปกครองของ

ความรู้ผู้ปกครองใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การป้องกันโรคที่เกิด

เทศบาลตาบลแม่อาย

ได้เข้ารับการอบรม

ได้เข้ารับการอบรม

ในเด็ก 2-5 ปี

รู้ชนิดของโรคติดต่อใน
เด็กเล็ก

23

กอง
การศึกษา

24
แบบ ผ.02
5.1 แผนงานการศึกษา

ที่

11

12

13

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 ห้องเรียน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการปรับปรุงต่อเติม

เพื่อปรับปรุงต่อเติม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน 1 ครั้ง นักเรียนมีอาคาร

ห้องเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
แม่อาย(บ้านเด่น)

อาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลแม่อาย

โครงการปรับปรุงหลังคา

เพื่อปรับปรุงหลังคาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อาคารเรียนของศูนย์

เรียนที่เหมาะสม

เทศบาลตาบลแม่อาย
(บ้านเด่น)

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลแม่อาย(บ้านเด่น)

สาหรับการเรียน
การสอน

โครงการปรับปรุงห้องน้า

เพื่อปรับปรุงห้องน้าให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเอก

ถูกสุขลักษณะ

เรียนที่เหมาะสม
สาหรับการเรียน
การสอน
จานวน 1 หลัง

จานวน 1 ครั้ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน 1 ครั้ง นักเรียนมีอาคาร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน 1 ครั้ง นักเรียนมีห้องน้า

ที่สะอาดและ
เพียงพอ
24

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

25
แบบ ผ.02
5.1 แผนงานการศึกษา

ที่

14

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
นักเรียนได้รับ

กอง

ห้องน้าของโรงเรียนอนุบาล

ความสะดวกใน

การศึกษา

เทศบาลตาบลแม่อาย
(บ้านเด่น)

การไปเข้าห้องน้า

โครงการก่อสร้างทางเดิน

เพื่อก่อสร้างทางเดินไป

ไปห้องน้าของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบล
แม่อาย(บ้านเด่น)

จานวน 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จานวน 1 ครั้ง

25

26
แบบ ผ.02
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ที่

โครงการ

1 โครงการค่าใช้จ่ายเงิน
ในการแข่งขันกีฬาของ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ประชาขน

ประชาชน ข้าราชการ

ข้าราชการ พนักงานใน

พนักงาน ได้ร่วม

ข้าราชการ

องค์กรปกครอง

สังกัดร่วมแข่งขันกีฬากับ

แข่งขันกีฬา

พนักงานได้ร่วม

ส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนในเขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จานวน 1 ครั้ง ประชาชน

กอง
การศึกษา

แข่งขันกีฬา

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา

ประชาชนได้

ประชาชนในเขตเทศบาล

ออกกาลังกาย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จานวน 1 ครั้ง ประชาชนได้
ออกกาลังกาย

กอง
การศึกษา

ตาบลแม่อาย
3 โครงการจัดกิจกรรมกีฬา
เพื่อมวลชน
(Challenge Day)

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา

ประชาชน ข้าราชการ

ประชาชนในวัน
ออกกาลังกายสากล

พนักงานได้ร่วม
แข่งขันกีฬา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จานวน 1 ครั้ง ประชาชน
ข้าราชการ พนักงาน

ได้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา
26

กอง
การศึกษา

27

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ
2561 2562 2563
2564 2565
(KPI)
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ดาเนินการป้องกันและ
- 20,000 20,000 20,000 จานวน19 ลดความสูญเสียในชีวิต
ลดอุบัติเหตุทางถนน

ลดอัตราการเกิดอุบัติและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ช่วงเทศกาล

ประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในเขตเทศบาล

จัดตั้งจุดตรวจร่วม

ทางถนน

หมู่บ้าน

และทรัพย์สินของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
2 โครงการชุมชนปลอดภัย

เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ

อบรมให้ความรู้และ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย

อัคคีภัยในชุมชนและ

ติดตั้งถังดับเพลิงใน

โดยการติดตั้งถังดับเพลิงใน

ลดการสูญเสียชีวิตและ

ชุมชน/วัด จานวน

ประชาชนที่เกิดจาก

พื้นที่ชุมชน/วัด ในเขต
เทศบาล

ทรัพย์สินของประชาชน

19 หมู่บ้าน

อัคคีภัยในชุมชน

-

-

400,000 400,000 400,000 จานวน19 ลดความสูญเสียชีวิต
หมู่บ้าน

27

และทรัพย์สินของ

สานัก
ปลัดเทศบาล

28

ที่

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23,000
เพื่อจัดซื้อเครื่อง

2564
(บาท)
23,000

2565
(บาท)
23,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

คอมพิวเตอร์
2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จานวน 1 ชุด
เพื่อจัดซื้อเครื่อง

-

-

15,000

15,000

15,000

กองคลัง

-

-

5,800

5,800

5,800

กองคลัง

เครื่องพิมพ์
จานวน 1 ชุด
3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 ชุด

28

29
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3,800
เพื่อจัดซื้อชุด

2564
(บาท)
3,800

2565
(บาท)
3,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

60,000

60,000

สานัก

โปรแกรมระบบ
ปฎิบัติการสารวจ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊คบุ๊ค
จานวน 1 ชุด
5 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์
ภายใน

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

-

เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง
ในอาคาร

-

60,000

ปลัดเทศบาล

จานวน 2 ชุด

29

30
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

6 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์
ภายใน
7 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง
60,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ภายใน

8 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์
ภายใน

ในอาคาร
จานวน 2 ชุด
เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วย

2564
(บาท)
60,000

2565
(บาท)
60,000

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

130,000

130,000

130,000

หายใจแบบถังอัดอากาศ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สานัก
ปลัดเทศบาล

ชนิดสะพายหลัง
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล
(รถตู้) เพื่อใช้ในการ

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

สานัก
ปลัดเทศบาล

ดาเนินงานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
ของเทศบาล

30

31
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

9 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

10 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

11 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

12 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14,700
เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เครื่องพิมพ์
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ขนส่ง
เครื่องพิมพ์
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
มอเตอร์ไซด์
จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศแบบติดตั้ง
หรือแบบแขวน
จานวน 2 เครื่อง

31

2564
(บาท)
14,700

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
14,700 กองการศึกษา

2,400,000 กองสาธารณสุข

-

-

2,400,000

2,400,000

-

-

40,800

40,800

40,800 กองการศึกษา

-

-

94,000

94,000

94,000 กองการศึกษา

32

ที่

แผนงาน

13 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
33,000
ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

14 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

15 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

16 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชนิด 2 บาน
จานวน 6 ใบ
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จานวน 40 ช่อง
จานวน 1 ใบ
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จานวน 40 ช่อง
จานวน 1 ใบ
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาวดาและสี)
จานวน 1 เครื่อง

32

33,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
33,000 กองการศึกษา

2564
(บาท)

-

-

5,900

5,900

5,900 กองการศึกษา

-

-

5,900

5,900

5,900 กองการศึกษา

-

-

250,000

250,000

250,000 กองการศึกษา

33
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

17 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
2,000
ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นDVD

18 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

19 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

20 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อปั๊มน้า
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
เพื่อจัดซื้อโต๊ะญีป่ ุ่น

2,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
2,000 กองการศึกษา

2564
(บาท)

-

-

10,000

10,000

10,000 กองการศึกษา

-

-

5,000

5,000

5,000 กองการศึกษา

-

-

6,500

6,500

6,500 กองการศึกษา

-

-

1,300

1,300

1,300 กองการศึกษา

ขนาด70x70x30 ซม.
21 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จานวน 14 ตัว
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว
ขนาด78x18 ซม.
จานวน 1 ตัว

33

34
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

22 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
27,500
ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อน

23 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

24 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

25 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

26 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

แบบกระจก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 5 ใบ
เพื่อจัดซื้อชั้นวางของ
ขนาด 4 ชั้น
จานวน 3 ตัว
เพื่อจัดซื้อชั้นวางรองเท้า
จานวน 6 ตัว
เพื่อจัดซื้อชั้นวาง
เอนกประสงค์
จานวน 13 ตัว
เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ
จานวน 3 ตัว

34

27,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
27,500 กองการศึกษา

2564
(บาท)

-

-

6,000

6,000

6,000 กองการศึกษา

-

-

15,600

15,600

15,600 กองการศึกษา

-

-

15,600

15,600

15,600 กองการศึกษา

-

-

3,600

3,600

1,300 กองการศึกษา

35

ที่

แผนงาน

หมวด

27 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

28 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
5,000
ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อโต๊ะอาหาร
สาหรับเด็ก
จานวน 3 ตัว
7,500
ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็ก

29 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

30 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

จานวน 30 ตัว
เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้า
แบบธรรมดา
ขนาด 15 กิโลกรัม
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

35

5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
5,000 กองการศึกษา

7,500

7,500 กองการศึกษา

2564
(บาท)

-

-

18,000

18,000

18,000 กองการศึกษา

-

-

11,000

11,000

11,000 กองการศึกษา

36
แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

31 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
88,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์

32 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

33 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

34 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จานวน 4 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
จานวน 3 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด

88,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
88,000 กองการศึกษา

2564
(บาท)

-

-

17,200

17,200

17,200 กองการศึกษา

-

-

11,000

11,000

11,000 กองการศึกษา

-

-

5,500

5,500

5,500 กองการศึกษา

-

-

2,000

2,000

2,000 กองการศึกษา

แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว
35 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น
ขนาด 18 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

36

37

ที่

แผนงาน

36 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
3,000
ครุภัณฑ์โรงงาน
เพื่อจัดซื้อเลื่อยจิกซอร์

3,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
3,000 กองการศึกษา

3,000 กองการศึกษา

2564
(บาท)

ปรับรอบ ขนาด 450 วัตต์
37 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

38 เคะหะและชุม

ค่าครุภัณฑ์

39 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โรงงาน
เพื่อจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนส่ง
แบบอัดท้าย
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์

-

-

3,000

3,000

-

-

2,400,000

2,400,000

2,400,000

กอง
สาธารณสุข

-

แบบประมวลผล

-

90,000

90,000

90,000

สานัก
ปลัดเทศบาล

จานวน 3 เครื่อง
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38

ที่

แผนงาน

หมวด

40 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตาบลแม่อาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ประเภท
2561 2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท) (บาท)
(บาท)
ครุภัณฑ์สานักงาน
3,600
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

2564
(บาท)
3,600

2565
(บาท)
3,600

จานวน 3 ตัว
41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปลัดเทศบาล
-

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์

-

12,900

12,900

12,900

จานวน 3 เครื่อง
42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

8,000

8,000

8,000

ขนาด 4 ฟุต
43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

หัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน 2 ตัว
เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

77,000

77,000

77,000

สานัก
ปลัดเทศบาล

อัตโนมัติ AED พร้อมตู้ใส่
เครื่อง AED มีระบบ
สัญญาณเตือน จานวน
จานวน 1 ชุด
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