
 

 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 



 

   ค ำน ำ 
 
   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่  3) ขอ้ 27  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า

แผนด าเนินงาน โดยจัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ  จากหน่วยงาน                  

ส่วนราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   เทศบาลต าบลแม่อาย   จึงได้จัดรวบรวม

โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  

มาจัดท าเป็นแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

           สำรบัญ 
ห

น้
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ส่วนที่  1      
 

1.1  บทน า          1 

 1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      1 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       1 
 

ส่วนที่  2 
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 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน                36 

 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย 
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 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี           59 
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 

 

 

ยุทธศำสตร์แผนงำน 

จ ำนวน

โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพืน้ฐำน      

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 29 24.37 3,180,650 9.42 กองชา่ง 

รวม   29 24.37 3,180,650 9.42  

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ 

     

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.52 200,000 0.59 ส านักปลัด 

เทศบาล 

      2.2 แผนงานการเกษตร 2 1.68 30,000 0.09 ส านักปลัด 

เทศบาล 

รวม 5 4.20 230,000 0.68  
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แบบ ผด.01 

 

ยุทธศำสตร์แผนงำน 

จ ำนวน

โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรพัฒนำระบบ 

กำรจัดกำรระบบทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.84 110,000 0.33 ส านักปลัด 

เทศบาล 

    3.2 แผนงานสาธารณสุข 4 3.36 60,000 0.18 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 5 4.20 170,000 0.50  

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ

สืบสำนศิลปวัฒนธรรม   จำรตีประเพณแีละ 

ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

     

    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 27 22.69 339,000 1.00 กองการศกึษา 

    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.36 110,000 0.33 ส านักปลัด 

เทศบาล 

รวม 31 26.05 449,000 1.33  
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แบบ ผด.01 

 

ยุทธศำสตร์แผนงำน 

จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตของประชำชน      

    5.1 แผนงานงบกลาง 3 2.52 20,846,800 61.72 ส านักปลัด 

เทศบาล 

    5.2 แผนงานการศกึษา 20 16.81 6,325,830 18.73 กองการศกึษา 

    5.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.68 80,000 0.24 กองการศกึษา 

    5.4  แผนงานสาธารณสุข 5 4.20 435,000 1.29 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 30 25.21 27,687,630 81.98  

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม

และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

     

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.84 200,000 0.59 ส านักปลัด 

เทศบาล, 

กองคลัง 

    6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 6.73 810,000 2.40 ส านักปลัด 

เทศบาล 

    6.3 แผนงานการศกึษา 1 0.84 43,000 0.13 กองการศกึษา 

รวม 10 8.41 1,053,000 3.12  
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แบบ ผด.01 

 

ยุทธศำสตร์แผนงำน 

จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี      

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  9 7.56 1,005,000 2.97 ส านักปลัด 

เทศบาล 

รวม 9 7.56 1,005,000 2.97  

รวมทั้งสิ้น 119 100 33,775,280 100  
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แบบ ผด.02 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 
เทศบำลต ำบลแม่อำย 

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน   
  

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันดิน      
ถนนเทศบาล 
ซอย  56/7 หมู่ที่  8  
ต าบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าสร้างก าแพงกันดิน 
ถนนเทศบาล ซอย 56/7 หมู่ที ่8 ต.แม่อาย 
สูง 2.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร  
หนา 0.20   เมตร  พร้อมขยายผวิจราจร  
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
28.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 10/64 

200,000 หมู่ที ่8   
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันดิน ค.ส.ล.
ซอย  28 หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าสร้างก าแพงกันดิน 
ค.ส.ล. ซอย 28 หมู่ที ่3 ต.แม่อาย 
สูง 2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร  
หนา 0.20  เมตร  พร้อมขยายผวิจราจร  
15  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่อาย  
ที่15/64 

200,000 หมู่ที ่3 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาล ซอย 39 
หมู่ที่  7 ต าบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล.     
ถนนเทศบาล ซอย 39 หมู่ที ่7 ต.แม่อาย
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า     
75 ตารางเมตรพร้อมก่อสร้าง 
รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร   ลึกเฉลีย่ 
0.30 -0.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 8/64 
 

61,000 หมู่ที ่7 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.    
ถนนเทศบาล 
ซอย   69/1 หมู่ที่ 4  
ต าบลมะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 69/1 หมู่ที ่4 ต.มะลิกา 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
15.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 18/64 

9,000 หมู่ที ่4 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5. โครงการก่อสร้าง 
คลองส่งน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 48 
หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล  
ถนนเทศบาล ซอย 48 หมู่ที ่4 ต. แม่อาย 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 4/64 
 

150,000 หมู่ที ่4 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
ซอย 30/1 หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 30/1 หมู่ที ่3 ต.แม่อาย  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
171.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย 
ที ่ 3/64 
 

102,000 หมู่ที ่3 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
ซอย 50/A หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.       
ถนนเทศบาล ซอย 50/A หมู่ที ่5 ต. แม่อาย  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  30.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
120.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 5/64 
 

72,000 หมู่ที ่5 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
ซอย 9  หมูที่ 11  
ต าบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที ่11 ต.แม่อาย 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
125.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนถนนเดิม 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่12/64 
 

100,000 หมู่ที ่11 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 
 

- 11 - 
 

 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

9. โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล
ซอย  69/2 หมู่ที ่ 4  
ต าบลมะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 69/2 หมู่ที ่4 ต.มะลิกา 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
57.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 17/64 
 

34,200 หมู่ที ่4 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

10. 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล
ซอย  69   หมู่ที่ 4  
ต าบลมะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 69 หมู่ที ่4 ต.มะลิกา 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
75.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย 
ที ่ 16/64 
 

45,000 หมู่ที ่4 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



- 12 - 
 

- 12 - 
 

 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

11. 
 

โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
ซอย  74 หมู่ที่ 7  
ต าบลมะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 74 หมู่ที ่7 ต. มะลิกา 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร 
 พร้อมติดตั้งระบบจ่ายน้ า 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 21/64 

300,000 
 

หมู่ที ่7 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

12. 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.      
ถนนเทศบาล    
ซอย  53 หมู่ที่ 9 
ต าบลมะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย  53 หมู่ที ่9 ต. มะลิกา 
กว้าง 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  สูง 2.40 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 23/64 
 

150,000 หมู่ที ่9 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



- 13 - 
 

- 13 - 
 

 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

13. 
 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 
35/3 หมู่ที่  6,7  
ต าบลแม่อาย  
พร้อมรื้อถอน  
ถนนเดิมและขนท้ิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล  ซอย 35/3  
หมู่ที ่6 , 7  ต.แม่อาย หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า   420.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย 
ที ่ 7/64 
 

300,000 
 

หมู่ที ่6,7 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

14. 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย  
53/5 พร้อมขยาย 
ผิวจราจร หมู่ที่ 5  
ต าบลมะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย  53/5 พร้อมขยายผิว
จราจร หมู่ที่ 5 ต าบลมะลิกา รางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า กว้าง 0.25 เมตร
ยาว 62.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.30–0.80เมตร   
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 19/64 

174,600 
 

หมู่ที ่5 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

 
 
 
 



- 14 - 
 

- 14 - 
 

 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

15. 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอย 39/1A  หมู่ที ่ 
7  ต. แม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอย 39/1A หมู่ที ่7 ต าบลแม่อาย 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.30 – 0.80 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 9/64 

88,000 
 

หมู่ที ่7 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

16. 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
 ซอย 52 หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 52 หมู่ที5่ ต าบลแม่อาย 
รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า  
กว้าง 0.25 เมตร ยาว 47.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30–0.80 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 6/64 
 

84,600 
 

หมู่ที ่5 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



- 15 - 
 

- 15 - 
 

 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

17. 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
ซอย  32/3  หมู่ที ่ 
10  ต าบลแม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 32/3 หมู่ที ่10  
ต. แม่อาย  รางระบายน้ ารปูตัวยพูร้อม 
ฝารางระบายน้ า กว้าง 0.25 เมตร  
ยาว 58.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  
ที ่ 11/64 
 

104,400 
 

หมู่ที ่10 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

18. 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
ซอย 16/1 หมู่ที่ 2  
ต าบลแม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 16/1 หมู่ที ่2 ต. แม่อาย 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 81.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.30 – 0.80 เมตร  
พร้อมรื้อถอนรางเดมิ  จ านวน 10 แห่ง   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย 
ที ่ 2/64 
 

172,000 
 

หมู่ที ่2 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 

- 16 - 
 

 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค

. 
มิ.ย
. 

ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

19. 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ไม่มฝีา) และ มฝีา 
ถนนเทศบาล 
ซอย  39/13 หมู่ที ่ 
2  ต าบลมะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  
ซอย 39/13 หมู่ที ่2 ต าบลมะลกิา   
รางระบายน้ ารูปตัวยูไม่มีฝารางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 เมตรยาว 80 เมตร  
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30-0.80 เมตร  
รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 6.50 เมตร   
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 – 0.80 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย 
ที ่ 13/64 

133,000 
 

หมู่ที ่2 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

20. 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล  
 ซอย  57/8 หมู่ที่ 
6  ต าบลมะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 57/8 หมู่ที ่6 ต. มะลิกา 
รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปดดรางระบายน้ า  
กว้าง 0.25 เมตร ยาว 55.00 เมตร   
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30–0.80 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  
ที ่20/64 
 

99,000 
 

หมู่ที ่6 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

 
 
 



- 17 - 
 

- 17 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

21 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 65 
หมู่ที่ 10  ต. มะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย  65 หมู่ที ่10   
ต าบลมะลิกา  รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม 
ฝารางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 71.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.30 –  0.80 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 24/64 
 

142,000 
 

หมู่ที ่10 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

22 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล   
ซอย 39/3 หมู่ที่ 2  
ต. มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/3 หมู่ที ่2  
ต าบลมะลิกา รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม   
ฝารางระบายน้ ากว้าง 0.25 เมตร   
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร        
ลึกเฉลีย่ 0.30 – 0.80 เมตร     
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 14/64 
 

36,000 
 

หมู่ที ่2 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 

- 18 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

23 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล 
ซอย 2 หมู่ที ่ 1  
 ต าบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 2 หมู่ที ่1 ต าบลแม่อาย  
รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า  
กว้าง 0.25 เมตร  ยาว 87.00 เมตร  
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 –0.80 เมตร
พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จ านวน 10 ท่อน 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย 
ที ่ 1/64 
 

112,600 
 

หมู่ที ่1 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

24 
 

โครงการปรับปรุง 
คอสะพาน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย  58  หมู่ที ่ 8  
ต าบลมะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงคอสะพาน  
ค.ส.ล.  ซอย 58 หมู่ที ่8  ต าบลมะลิกา  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
208.00 ตารางเมตร  ทั้ง 2 ฝั่ง  
พร้อมรื้อถอนถนนเดิมและทาสีสะพาน 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 22/64 
 

180,000 
 

หมู่ที ่8 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

25 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนเทศบาล
ซอย  34/5  หมู่ที่ 
10  ต าบลแม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการถมดิน  พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนท่ี  
ถนนเทศบาล ซอย 34/5  หมู่ที ่10  
ต าบลแม่อาย ปริมาณไม่น้อยกว่า  
100 ลูกบาศก์เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย   
ที่28/64 
 

17,500 
 

หมู่ที ่10 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

26 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนเทศบาล  
ซอย  53/5A หมู่ที่ 5  
ต าบลมะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการถมดิน  พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนท่ี 
ถนนเทศบาล ซอย 53/5A หมู่ที ่5  
ต าบลมะลิกา  ปริมาณไม่น้อยกว่า  
200 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย 
ที ่ 29/64 
 

35,000 
 

หมู่ที ่5 
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

27 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนเทศบาล 
ซอย 21/3 หมู่ที ่ 3  
ต าบลแม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการถมดิน พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ถนนเทศบาล ซอย  21/3  หมู่ที ่ 3   
ต าบลแม่อาย ปริมาณไม่น้อยกว่า
150  ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 25/64 
 

26,250 
 

หมู่ที ่3 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

28 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนเทศบาล
ซอย 29/3 หมู่ที ่ 7  
ต าบลแม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการถมดิน พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที ่ 
ถนนเทศบาล  ซอย  29/3  หมู่ที ่ 7   
ต าบลแม่อาย ปริมาณไม่น้อยกว่า  
200 ลูกบาศก์เมตร  
 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  
ที ่ 27/64 
 

35,000 
 

หมู่ที ่7 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

29 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนเทศบาล
ซอย 35/3Dหมู่ที ่ 6  
ต าบลแม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการถมดิน พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ถนนเทศบาล ซอย 35/3D  หมู่ที ่6  
ต าบลแม่อาย   ปริมาณไม่น้อยกว่า
100  ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย
ที ่ 26/64 

17,500 

 
หมู่ที ่6 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กลุ่มต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

1. กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ  
2. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แกก่ลุ่ม     
สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลแม่อาย 
3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาล 
 

50,000 ห้องประชุม
เทศบาลต าบล
แม่อาย 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

            

2. โครงการกีฬาผู้สูงอาย ุ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

50,000 สนามกีฬา
เทศบาลต าบล
แม่อาย 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ
เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

1. อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 
2.กิจกรรมส่งเสริมด้านกฎหมายและ 
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอาย ุ
3. กิจกรรมการใช้ชีวิตในวัยผูสู้งอายุ 
4. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานส่งเสริม
สุขภาพ 
5. กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปญัญา
ผู้สูงอาย ุ
 

100,000 
 

ห้องประชุม
เทศบาลต าบล
แม่อาย 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.2  แผนงานการเกษตร   

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการสนับสนุน 
การด าเนินงานศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 
 

1. กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์บรกิารและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล   
2. กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  
3. กิจกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร 

10,000 อบรม 
เชิงปฏิบัติการ 
ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

2. โครงการอนุรักษเ์มลด็พันธ์ุ
พืชเศรษฐกิจ 

1. กิจกรรมการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
2. กิจกรรมการจัดท าประวัติพันธกุรรมพืช 
 

20,000 
 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบล
แม่อาย 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 
 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมำณ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการลาดตระเวน
เฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
ในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10 ต. แม่อาย  
และหมู่ที่ 3,4,7,8,10 ต. มะลิกา 

110,000 
 

หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10 
ต าบลแม่อาย  และ
หมู่ที่ 3,4,7,8,10 
ต าบลมะลิกา 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมำณ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการรณรงค ์
การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

1. กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้
ป้องกันการก่อให้เกิดหมอกควัน 
2. กิจกรรมส่งเสรมิลดการเผาหรอื
กิจกรรมที่ก่อให้เกดิหมอกควันช่วง 
100 วันอันตราย  
3. การประชาสมัพันธ์งดการก่อให้เกิด
หมอกควัน 

20,000 
 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการมสี่วนร่วม
ของประชาชน  
ในการจัดการขยะ
ชุมชน 
 

1. กิจกรรมส่งเสรมิการคดัแยกขยะ
ก่อนท้ิงลงถังในระดับครัวเรือน 
2. กิจกรรมส่งเสรมิการก าจดัขยะ
เปียกและขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
3. กิจกรรมส่งเสรมิการคดัแยกขยะรี
ไซเคลิออกจากขยะทั่วไป 
4. กิจกรรมส่งเสรมิการทิ้งขยะ
อันตรายให้ปลอดภัยต่อครัวเรือนและ
สิ่งแวดล้อม 
 

15,000 
 

ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลแม่อายหรือศาลา
เอนกประสงค์ทุกหมู
บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            



- 27 - 
 

- 27 - 
 

แบบ ผด 02 

 

  ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมำณ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 

1. กิจกรรมส่งเสรมิการปลูกต้นไม้ 
ในพื้นที่ชุมชน 
2. กิจกรรมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวใน
เขตพื้นท่ีเทศบาล  

5,000 
 

พื้นที่สาธารณ 
ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

4. โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ น้ าอุปโภค
บริโภคภายในเขตพื้นที่
เทศบาล 
 

1. กิจกรรมการเก็บตัวอย่างน้ า
อุปโภคบรโิภคในชุมชน 
2. กิจกรรมการตรวจคณุภาพน้ า
อุปโภคบรโิภค 
3. กิจกรรมส่งเสรมิการใช้น้ าอุปโภค
บริโภคจากแหล่งที่ปลอดภัย 

20,000 
 

แหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล 
แม่อาย 
 

กอง 
สาธารณสุข 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 
 

4.ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.1  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
  

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการตักบาตรปีใหม ่
 

กิจกรรมการตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่   
 

10,000 
 

วัดแม่อายหลวง กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการประกวด
แข่งขันสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรตันตรยั 
 

การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรตันตรยั  

15,000 วัดแม่อายหลวง 
 

กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษาและ
อาสาฬหบูชา 

กิจกรรมหล่อเทยีนพรรษา   
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่
พระภิกษุ  
 

20,000 
 

วัดแม่อายหลวง 
 

กอง
การศึกษา 

            

4. โครงการประเพณียี่เป็ง 
 

1.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง 
2.จัดกิจกรรมแข่งขันว่าวลม,
กระทงเล็กและซุม้ประตูป่า 

100,000 
 

บริเวณ
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
แม่อาย 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
   พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5. โครงการสรงน้ า 
พระนางมะลิกา 
 

1.จัดขบวนแหเ่ครื่องราชสักการะ 
2.ถวายเครื่องบวงสรวงและสรงน้ า
พระนางมะลิกา 
 

50,000 
 

อนุสาวรีย ์
พระนางมะลิกา 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการส่งเสริม 
ประเพณีสงกรานต ์
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอแม่อาย  เพื่อจัด 
กิจกรรมรดน้ าด าหัวและขอพรจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

10,000 จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม ่
 
 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ ครั้งท่ี 
45 ประจ าปี 2564 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอแม่อาย  เพื่อจัด 
กิจกรรมจดัท ารถบุปผาชาตริ่วม
มหกรรมไม้ดอกของจังหวัด
เชียงใหม ่

10,000 
 
 
 
 

ณ บริเวณสวนบวก
หาด อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม ่
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

8 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดชัยสถาน  
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดชัยสถาน กอง
การศึกษา 

            

9 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดดงสม้สุก 
เพือ่จัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดดงส้มสุก 
 

กอง
การศึกษา 

            

10 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดดอนชัย 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดดอนชัย กอง
การศึกษา 

            

11 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดดอยแก้ว 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดดอยแก้ว กอง
การศึกษา 

            

12 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดนิวาสสถาน 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดนิวาสสถาน กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

13 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดบ้านใหม่ปูแช่ 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดบ้านใหม่ปูแช่ กอง
การศึกษา 

            

14 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดพระธาตุปูแช่ 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดพระธาตุปูแช่ กอง
การศึกษา 

            

15 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดมงคลนมิิต 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดมงคลนิมติ กอง
การศึกษา 

            

16 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดมงคลสถาน 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดมงคลสถาน กอง
การศึกษา 

            

17 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดมาตุการาม 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดมาตุการาม กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

18 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดแม่อายหลวง 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดแม่อายหลวง กอง
การศึกษา 

            

19 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดสันต้นม่วง 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 
 
 

วัดสันต้นม่วง กอง
การศึกษา 

            

20 ประเพณีสลากภตัต ์ อุดหนุนวัดสันผักหละ 

เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมถวายสังฆทานต้นสลาก 

3,000 

 
วัดสันผักหละ กอง

การศึกษา 
 

            

21 โครงการตั้งธรรมหลวง
เทศน์มหาชาต ิ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 

อ าเภอแมอ่าย  เพื่อจัด 

กิจกรรมตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาต ิ

50,000 

 
วัดในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
 

กอง
การศึกษา 

            

22 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดดงส้มสุก 
 

อุดหนุนวัดดงสม้สุก 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมสรงน้ าพระธาต ุ

5,000 วัดดงส้มสุก กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

23 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดดอยแก้ว 
 

อุดหนุนวัดดอยแก้ว 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมสรงน้ าพระธาต ุ

5,000 วัดดอยแก้ว กอง
การศึกษา 

            

24 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดพระธาตุปูแช่ 
 

อุดหนุนวัดพระธาตุปูแช่ 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมสรงน้ าพระธาต ุ

5,000 วัดพระธาตุปูแช่ กอง
การศึกษา 

            

25 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดมาตุการาม 
 

อุดหนุนวัดมาตุการาม 
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมสรงน้ าพระธาต ุ

5,000 วัดมาตุการาม กอง
การศึกษา 

            

26 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดสันต้นม่วง  

อุดหนุนวัดสันต้นม่วง  
เพื่อจัดกิจกรรมฟังธรรมะ , 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน, 
กิจกรรมสรงน้ าพระธาต ุ

5,000 

 
วัดสันต้นม่วง  กอง

การศึกษา 
 

            

27 โครงการสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

อุดหนุนวัดแม่อายหลวง 

เพื่อจัดกิจกรรมตอบปญัหาธรรมะ, 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม, 
กิจกรรมนิทัศน์การส่งเสรมิธรรมะ 
 

10,000 

 
วัดแม่อายหลวง กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 
4.ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.2  แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพ
ยวรางกูร ฯ 

1.ถวายสตัย์ปฏิญาณและ 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
2.ถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

30,000 หอประชุม 
ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอแม่อาย 
 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง   
และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  
 
 

1.ถวายสตัย์ปฏิญาณและ 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
2.ถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

20,000 หอประชุม 
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่อาย 
 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 
พัชระสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี
 

1.ถวายสตัย์ปฏิญาณและ 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
2.ถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

30,000 หอประชุม 
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่อาย 
 
 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

4. โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร- 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร 
 

วางพวงมาลาเพื่อน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร 
 

30,000 หอประชุม 
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่อาย 
 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

5.1  แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ 17,521,000 ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน/ 
วัดทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            

2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,278,400 
 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน/ 
วัดทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 474,000 ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน/ 
วัดทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

5.2  แผนงานการศึกษำ 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ 

1.แข่งขันทักษะวิชาการ 
2.จัดนิทรรศการ 
3.การแสดงบนเวท ี

20,000 ส านักงานเทศบาล 
ต าบลแม่อาย 
 
 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการส่งเสริมการมี
งานท าให้แก่เด็กนักเรียน
หรือนักศึกษาในช่วงปิด
การเรยีนหรือช่วงเวลา
ว่างจากการเรยีน 
 

จัดจ้างนักเรยีน/นักศึกษาท างาน
ช่วงปิดเทอมภาคเรยีน 
ฤดูร้อน 

50,000 
 

ส านักงานเทศบาล 
ต าบลแม่อาย 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัย 
 

จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่อาย(บ้านเด่น)
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 

50,000 
 

ส านักงานเทศบาล 
ต าบลแม่อาย 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

            

4. โครงการพัฒนาคร ู
 
 

จัดอบรมการพัฒนาคร ู
 

20,000 
 
 
 

ห้องประชุมเทศบาล 
ต าบลแม่อาย 

กอง
การศึกษา 

            

5. 
 
 
 

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 
 
 
 

เทศบาลต าบลแม่อาย กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

การรณรงค์เพื่อป้องกัน 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

3,000 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 
 

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย 
 (บ้านเด่น) จ านวน 200 วัน  
เป็นจ านวนเงิน  640,000.-บาท 
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน จ านวน  100,000 บาท 
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการปรับปรุงหลักสตูรสถานศกึษา
จ านวน  20,000 บาท 
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอินเตอร์เนต็โรงเรียน
จ านวน  16,800.-บาท 
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา จ านวน 18,000.-บาท 
6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแมอ่าย
(บ้านเด่น) จ านวน 50,000.-บาท 
 

2,619,650 
 

1.โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 
ต าบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 5 แห่ง 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแมอ่าย
(บ้านเด่น) จ านวน  24,000.-บาท 
8.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา จ านวน 50,000.-บาท  
9.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  
จ านวน 452,800.-บาท  
10.เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
จ านวน 7,200  บาท   
11.เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอาหารกลางวัน  
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลแม่อาย (บ้านเด่น)  
จ านวน 196,000.-บาท   
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  12.เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก
จ านวน  147,000.-บาท  
13.เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง 
จ านวน  98,000.-บาท    
14.เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอาหารกลางวันใหแ้ก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน
จ านวน  122,500.-บาท   
15.เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอาหารกลางวัน  ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว  
จ านวน 318,500.-บาท   
16.เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเงินอุดหนุนส าหรบั
สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
จ านวน  306,000.-  บาท   
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  17. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)       
จ านวน  52,850.-บาท 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

8 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรยีน 
 

1,600,000 
 
 
 
 

โรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา 12 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
นักเรียนศูนย์พัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเวียงมะลิกา 
(โครงการศูนย์) 
 

ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 50,000   โรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา12  
 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการส่งเสริมอัจฉรยิภาพ
ทางด้านนาฎศิลป์น าความรู้
ชุมชน  
 

อบรมส่งเสรมิทักษะ 
ด้านนาฎศลิป ์

55,000   โรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา12  
 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา   
 

ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 13,180  โรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา12  
 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 



- 45 - 

 

- 45 - 

 

 
 
 
 

แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

12 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบ้านดอนชัย  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรยีน 
บ้านดอนชัย 
 

500,000 โรงเรียนบ้าน 
บ้านดอนชัย 
 
 

กอง
การศึกษา 

            

13 โครงการลูกเสือ-เนตรนารี 
(โครงการศูนยฯ์) 

ฝึกอบรมด้าน 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
 

30,000 
 
 

โรงเรียน 
บ้านดอนชัย 

กอง
การศึกษา 

            

14 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น(ผลิตภณัฑ์จากไม้)  
 

ฝึกอบรมด้านส่งเสรมิ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

10,000 
 

โรงเรียน 
บ้านดอนชัย 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

15 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้าน
สันป่าเหียว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่โรงเรียน 

บ้านสันป่าเหียว 

480,000  โรงเรียน 

บ้านสันป่าเหียว 

 

 

กอง

การศึกษา 

            

16 โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ  เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ(โครงการศูนย์)  

อบรมส่งเสรมิทักษะ 
ด้านวิชาการ 

30,000 

 

 

 

 

โรงเรียน 

บ้านสันป่าเหียว 

 

กอง

การศึกษา 

            

17 โครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐาน  การตัด
ผมนักเรียนชาย-หญิง 
 

อบรมส่งเสรมิทักษะ 
ด้านวิชาชีพพ้ืนฐาน 

15,000 
 

 

 

โรงเรียน 

บ้านสันป่าเหียว 

 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

18 โครงการก่อสร้างทางเดิน
พร้อมหลังคาไปห้องน้ าของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลแม่อาย (บ้านเด่น) 
 

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไป
ห้องน้ าของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่อาย  
(บ้านเด่น) 

100,000 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 
ต าบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 
 

กอง
การศึกษา 

            

19 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
อาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 
 

ปรับปรุง ต่อเตมิ อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่อาย(บ้านเด่น) 

430,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่อาย
(บ้านเด่น) 

กอง
การศึกษา 

            

20 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
อาคารเรยีนศูนย ์พัฒนาเด็ก
เล็กชัยสถาน 
 

ปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน 

200,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่อาย
(บ้านชัยสถาน) 

กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 



- 48 - 

 

- 48 - 

 

 

 

แบบ ผด 02 

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

5.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่
ประชาชน 
2. กิจกรรมการออกก าลังกาย 
 

50,000 
 

สนามกีฬา
เทศบาลต าบล 
แม่อาย 
 
 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการจดัท ากิจกรรม
กีฬาเพื่อมวลชน 
(Challenge Day) 
 

กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน  
 

10,000 
 
 

สนามกีฬา
เทศบาลต าบล 
แม่อาย 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

5.4 แผนงานสำธำรณสุข 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคอุบัติใหม ่
 
 

1.รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลและเฝา้ระวังโรค 
2.อบรมให้ความรู้แกนน า
สุขภาพในหมู่บ้าน 

15,000 
 

1.ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
2.ห้องประชุม
เทศบาลต าบล
แม่อาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจาก
ยุงเป็นพาหนะ 
 
 
 
 

1.พ่นหมอกควันและพ่นละออง
ฝอยควบคุมก าจัดยุงตามฤดูกาล 
2.ควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด
ของโรค 
3.รณรงค์ป้องกันตนเองจากยุง
และก าจดัลูกน้ า 

10,000 ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผด 02 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 

1.รณรงค์การป้องกันตนเองจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
2.ฉีดวัคซีนให้แกส่ัตว์เลี้ยงของ
ประชาชน 
3.ส ารวจประชากรสุนัขและแมว
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล 
 

10,000 ศาลา
เอนกประสงค์
หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

4. โครงการป้องกัน
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 หรือ 
โควิด-19 
 

1.อบรมให้ความรู้แกแ่กนน าใน
หมู่บ้าน 
2.รณรงค์ป้องกัน  
วิธีการป้องกัน 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประชาชนในหมู่บ้าน 

20,000 
 

1. ศาลา
เอนกประสงค์
หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
2.ห้องประชุม
เทศบาลต าบล
แม่อาย 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผด 02 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน  
จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

1.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้าน 
2.รณรงค์ป้องกัน  
วิธีการป้องกัน 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประชาชนในหมู่บ้าน 

380,000 ศาลา
เอนกประสงค์
หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 
 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.1  แผนงานบริหำรงำนทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิเทศบาลต าบล
แม่อาย 
 

กิจกรรมการอบรมให้ความรูเ้รื่อง 
การป้องกันยาเสพติด 
กิจกรรมเคาะประตเูยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมณรงค์ป้องกันยาเสพตดิฯ 
กิจกรรมบ าบัดกลุม่เป้าหมาย 
 

200,000 ส านักงาน
เทศบาล 
ต าบลแม่อาย 
 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

6.2  แผนงานกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั ณ จุดเกิด
เหตุบนท้องถนนโดย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ก่อนถึงโรงพยาบาลและน า
ผู้ประสบภยัจัดส่งโรงพยาบาลเพื่อ
เข้ารับการรักษา 

400,000 
 
 
 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

2. 
 
 
 
 
 

โครงการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัย 
 

ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน
เขตเทศบาลต าบลแม่อาย กรณีเกดิ
จากสาธารณภยั ภัยธรรมชาติและ
ภัยสงคราม 

200,000 
 
 
 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

3. 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

อบรมให้ความรู้แก่เจ้าทีผู่้ปฏิบัต ิ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

20,000 
 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล
แม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การเผชิญเหตุในชุมชนและการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัยขั้นต้น 

20,000 ห้องประชุม
เทศบาลต าบล
แม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

5 โครงการชุมชนปลอดภัย
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยการตดิตั้ง
ถังดับเพลิงในพ้ืนท่ี
ชุมชน/วัด ในเขต
เทศบาล 
 

โดยการติดตั้งถังดับเพลิงในพ้ืนท่ี
ชุมชน/วัด ในเขตเทศบาล 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

20,000 
 

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบล
แม่อาย /วัดใน
เขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

6. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

อบรมชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัยพบิัติ
ประจ าเทศบาลต าบลแม่อายให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการเผชิญเหตุในชุมชน
และการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

80,000 
 

ห้องประชุม
เทศบาลต าบล
แม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลแม่อาย 
หลักสตูรจดัตั้งและหลักสูตร
ทบทวน 
 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั 
ฝ่ายพลเรือน เทศบาลต าบลแม่อาย  
ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเผชิญเหตุ
ในชุมชนและการป้องกัน 

50,000 
 

ห้องประชุม
เทศบาลต าบล
แม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและ  
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 
 
 

ให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

20,000 
 

พื้นที่ชุมชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 
6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.3  แผนงานการศึกษำ 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
 

เพื่ออุดหนุนกองร้อย ตชด. 334 
ให้ ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน  
ในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

43,000 โรงเรียน 
บ้านสันป่าเหยีว 
 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 
 
7.ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

7.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. โครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าปี 2564 

1.จัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน จ านวน 19 หมู่บ้าน 
2.จัดเวทีประชาคมระดับต าบล 

20,000 1.ศาลาเอนกประสงค์ 
จ านวน 19 แห่ง 
2.ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด 02 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

2. โครงการพัฒนา

บุคลากรและสมาชกิ

สภาเทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา

บุคลากรของเทศบาล 

20,000 ส านักงานเทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

3. โครงการอบรม 

เชงิปฏบัิติการในการ

จัดท าแผนชุมชน 

 

1.จัดอบรมให้ความรู้แกแ่กน

น าชมชุน ทัง้ 19 หมู่บ้าน 

2.จัดท าแผนชุมชนของแตล่ะ

หมูบ้่าน 

10,000 ส านักงานเทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

4. โครงการวันเทศบาล 

 

 

 

1.ท าบุญเนื่องในวันเทศบาล 

2.ท าความสะอาดทางเท้า 

ในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย 

3. ท าความสะอาดล าน้ าและ

ล าคลองในเขตพื้นท่ีเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

5,000 1.ส านักงานเทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

2.ทางเท้าสาธารณะ

ในเขตเทศบาลต าบล

แมอ่าย 

3.ล าน้ าและล าคลอง

ในเขตพื้นท่ีเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5. โครงการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาเทศบาลหรือ 
ผู้บริหารเทศบาล 
 

1.จัดอบรมคณะกรรมการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง 
2.จัดสถานท่ีส าหรับการเลือกตั้ง 
3.รายงานผลการเลือกตั้งให้กับ 
กกต. ประจ าจังหวัด 

700,000 1.ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
2.ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในเขตเทศบาล/
ศาลาวัดในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

6. โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่อ าเภอแม่อาย   

อุดหนุน อบต.แม่สาว    
เพื่อด าเนินการอดุหนุน 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่อ าเภอแม่อาย 
 

50,000 ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ
แม่อาย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 



- 60 - 

 

- 60 - 

 

 
 
 
 

แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

7. โครงการบริการรับช าระ
ภาษีนอกส านักงาน 
 

1.ประชาสัมพันธ์การบริการรับ
ช าระภาษีนอกส านักงานทาง
เสียงตามสายเทศบาลต าบลแม่
อายและรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
2.บริการรับช าระภาษีนอก
ส านักงาน 

10,000 
 
 
 

1.ศาลา
เอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาล/
ศาลาวัดในเขต
เทศบาลต าบล
แม่อาย 

กองคลัง             

8. 
 
 
 
 
 

โครงการส ารวจปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินในเขต
เทศบาล 
 

1.ส ารวจข้อมลูภาคสนาม 
2.จัดท าแผนท่ีภาษ ี
3.จัดท าทะเบียนทรัพยส์ิน 
4.จัดท าทะเบียนคมุ 
ผู้ช าระภาษ ี
5.บันทึกข้อมูลลง 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

180,000 
 
 
 

1.ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
จ านวน 19 
หมู่บ้าน 
2.ส านักงาน
เทศบาลต าบล
แม่อาย 

กองคลัง             
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

9. โครงการ  

Big Cleaningday 
 

1.ท าความสะอาดภายในและ

บริเวณส านักงานเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

2.ท าความสะอาดทางเท้า

สาธารณะในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

3. ท าความสะอาดล าน้ าและ

ล าคลองในเขตพื้นท่ีเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

10,000 

 

 

 

1.ส านักงาน

งานเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

2.ทางเท้า

สาธารณะใน

เขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

3.ล าน้ าและล า

คลองในเขต

พื้นท่ีเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

 
 
   
 
 



          
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************************* 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย   ได้มมีตใิห้ความ

เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในคราวประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ดังนั้น  เพื่อให้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล   

ต าบลแม่อายสามารถใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและ

โครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข

แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร 

จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   22  ตุลาคม   พ.ศ. 2563      

                                                                                    

       (นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ)  

      นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 

 
 
 

 


