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               ค าน า 
 
   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) ข้อ  27  ก าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน   โดยจัดท าให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ

ด าเนินการหรือได้รับแจ้งงาน/โครงการ    จากหน่วยงานส่วนราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือ

หนว่ยงานอื่นๆ ที่ตอ้งการด าเนินการในพืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   เทศบาลต าบลแม่อายจึงได้

จัดรวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562  มาจัดท าเป็นแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติตอ่ไป  
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ส่วนที่   1 

      บทน า 
 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดท า  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปีและแผนการด าเนินงาน   โดยแผนการ

ด าเนนิงานนั้นจะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดที่จะด าเนินการใน

พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณนั้น    และยังเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ท าให้เกิดความสะดวกในการติดตามและ

ประเมินผลของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ  งบประมาณและช่วงระยะเวลาในการด าเนินการท า

ให้มแีนวทางตามปีงบประมาณ 

2. เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ขั้นตอนของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไป

ปฏิบัติขอ้ 27 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนีโ้ดยมีขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่

ประกาศเพือ่ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหารเนื่องจากแผนการด าเนินงาน ท าให้การท างานเป็นระบบ

ก่อใหเ้กิดความสะดวกและง่ายในการควบคุมการท างาน  

2.  แผนการด าเนินงานท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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          ส่วนที่   2 

          บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหม่          

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสีป่ี   จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี  พ.ศ. 2562  โดยแบ่งยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  7 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

          2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 

          3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          4. ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

          5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

          6. ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

          7. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 

จ านวน

โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน      

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 28 36.84 5,165,900 38.72 กองชา่ง 

รวม 28 36.84 5,165,900 38.72  

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.32 20,000 0.15 ส านักลัดเทศบาล 

      2.2 แผนงานการเกษตร 2 2.63 50,000 0.37 ส านักลัดเทศบาล 

รวม 3 3.95 70,000 0.52  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาระบบ 

การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

     

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.32 20,000 0.15 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 1 1.32 20,000 0.15  
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แบบ ผด.01 

 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 

จ านวน

โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

     

    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

9 11.84 225,000 1.69 กองการศกึษา 

    4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.63 50,000 0.37 ส านักลัดเทศบาล 

รวม 11 14.47 275,000 2.06  

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน      

    5.1 แผนงานการศกึษา 13 17.11 5,541,110 41.54 กองการศกึษา 

    5.2  แผนงานสาธารณสุข 5 6.58 425,000 3.19 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 18 23.68 5,966,110 44.72  
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แบบ ผด.01 

 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 

จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละขอ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  

สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.32 100,000 0.75 ส านักลัดเทศบาล 

    6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 5.26 

 

750,000 5.62 ส านักลัดเทศบาล 

    6.3 แผนงานการศกึษา 1 1.32 43,000 0.32 กองการศกึษา 

รวม 6 7.895 893,000 6.69  

7.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี      

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 11.84 950,000 7.12 ส านักลัดเทศบาล 

รวม 9 11.84 950,000 7.12  

รวมทั้งสิ้น 76 100.00 13,340,010 100.00  
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แบบ ผด.02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน     
  

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ก่อสร้างขยาย 

ผิวจราจร ค.ส.ล.  

ถนนเทศบาลซอย 49  

หมูท่ี่ 4 ต าบลมะลิกา 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร  

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  49    

หมู่ที่  4   ต าบลมะลิกา     

หนา   0.15  เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  80 ตารางเมตร   

ตามแบบแปลนเทศบาล 

ต าบลแม่อาย  ที่   20 /62 

 

48,000 หมู่ที ่4  
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ก่อสร้างขยาย 

ผิวจราจร ค.ส.ล.  

ถนนเทศบาลซอย  60 

(หนา้ประปา) หมู่ท่ี  8  

ต าบลมะลิกา 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 60    
(หน้าประปา) หมู่ที ่ 8   
ต าบลมะลิกา  
หนา  0.15  เมตรหรือพื้นที ่
ไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่อาย ที ่  26 /62  
 

30,000 หมู่ที ่8  
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

3. ก่อสร้างขยาย 

ผิวจราจร ค.ส.ล.  

ถนนเทศบาล 58/3  

หมูท่ี่ 8 ต าบลมะลิกา 

 

 

 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล 58/3   
หมู่ที ่8 ต าบลมะลิกา   
หนา 0.15  เมตรหรือพื้นทีไม่
น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  
พร้อมก่อสร้างก าแพงกันดิน   
สูง 0.60 - 0.70 เมตร  
หนา0.15เมตร ยาว21 เมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่อาย  ที ่ 27/62  
 

162,000 หมู่ที ่8  
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งขยายผิว

จราจร ค.ส.ล.  

ถนนเทศบาลซอย 9  

หมู่ที่ 11  

ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9 
หมู่ที ่11 ต าบลแม่อาย    
หนา  0.15   เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  750   ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่อาย  ที ่ 18 /62  
 

450,000 หมู่ที ่11  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

5. ก่อสร้างคลองส่งน้ า  

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย  52  

(บ้านอ้ายกานซ่อมรถ)  

หมูท่ี่  5   

ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย  52  
(บ้านอ้ายกานซ่อมรถ)   
หมู่ที ่ 5  ต าบลแม่อาย  
ขนาดกว้าง  1.20  เมตร   
ยาว 100 เมตร   
หนา0.12  เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่อาย  ที ่  11 /62 
 

350,000 หมู่ที ่5  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งคลองสง่น้ า

ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล

ซอย 35/4  หมู่ที ่ 6  

ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 35/4   
หมู่ที ่ 6  ต าบลแม่อาย 
กว้าง 1.00 เมตร  
ยาว120  เมตร   
ลึกเฉลีย่  1.00  เมตร     
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่อาย  ที ่  12/62 
 

437,500 หมู่ที ่6  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

7. ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  

พร้อมขึ้นรูปถนนถนน

เทศบาลซอย  75  

หมูท่ี่  7 ต าบลมะลิกา 

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.   
พร้อมขึ้นรูปถนนถนนเทศบาล
ซอย  75  หมู่ที ่ 7   
ต าบลมะลิกา  
ขนาดกว้าง 3.50  เมตร   
ยาว  140  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  490  ตาราง
เมตร พร้อมขึ้นรูปถนน พร้อม
ปรับเกลีย่บดอัดแน่น          
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่อาย  ที ่ 25 /62  

394,000 หมู่ที ่7  
ต าบลมะลิกา 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาล 

ซอย  44/1  

(ข้างวัดบา้นใหม่ปูแ่ช่) 

หมู่ที่4 ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย  44/1  
(ข้างวัดบ้านใหม่ปู่แช่)  
หมู่ที ่ 4  ต าบลแม่อาย  
หนา  0.15  เมตรหรือพืน้ท่ีไม่
น้อยกว่า  105  ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่อาย  ที ่ 9 /62   
 

63,000 หมู่ที ่4  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

9. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาลซอย 

32/1A หมูท่ี่  10  

ต าบลแมอ่าย          

(หนา้บา้นนายเลิศ  

บุญมี) 

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาลซอย  32/1A      
หมู่ที ่ 10  ต าบลแม่อาย  
(หน้าบ้านนายเลิศ บุญมี)  
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  24.
00เมตร  หนา0.15 เมตรพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร      
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่อาย   ที ่  17 /62  
 

57,600 หมู่ที ่10  
ต าบลแม่อาย 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

10. กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาล  ซอย 

20(ข้างวัดดอนชัย) 

หมู่ที่ 2ต าบลแม่อาย 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  ซอย 20   
(ข้างวัดดอนชัย)  หมู่ที ่2   
ต าบลแม่อาย  กว้าง 4 เมตร
ยาว 83  เมตร หนา 0.15   
เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า   
332 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลแม่อาย  ที ่ 4 /62  
 

199,200 หมู่ที ่2  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาล ซอย  64  
หมู่ที่ 3 ต าบลมะลิกา  
 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาลซอย  64  
หมู่ที ่3 ต าบลมะลิกา  
กว้าง 4 เมตร ยาว
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  400  
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่อาย   
ที ่ 19 /62    
 

240,000 หมู่ที ่3  
ต าบลมะลิกา 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  

ถนนเทศบาลซอย  

56/7 (หอเจ้าบา้น) 

หมูท่ี่ 8 ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาลซอย  56/7  
(หอเจ้าบ้าน)  หมู่ที ่  8   
ต าบลแม่อาย    
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว37เมตร  
หนา0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า  148   
ตารางเมตรพร้อมรื้อถอน 
ถนนเดิมขนาดกว้าง3.00
เมตร ยาว 37 เมตร    
หนา  0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 111  ตารางเมตร
พร้อมขนทิ้งและขยายผิว
จราจร ค.ส.ล.  
หนา  0.15  เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  20  ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่อาย  ที ่ 15/62  

130,000 หมู่ที ่8  
ต าบลแม่อาย 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาล 

ซอย  4/4 หมู่ที ่ 1 

ต าบลแมอ่าย เช่ือม

หมู่ที่2 ต าบลแม่อาย 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย  4/4  
หมู่ที ่ 1 ต าบลแม่อายเชื่อม
หมู่ที ่ 2  ต าบลแม่อายขนาด
กว้าง  4.00เมตร   
ยาว  100  เมตร   
หนา  0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่อาย  
ที ่3/62  

240,000 หมู่ที ่1 และ 
หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

14. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาลซอย 

56/7A  หมูท่ี่ 8  

ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 56/7A   
หมู่ที ่8  ต าบลแม่อาย    
กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร  
หนา 0.15  เมตรพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 210  ตารางเมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลแม่อาย  ที ่ 16 /62   

126,000 หมู่ที ่8  
ต าบลแม่อาย 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งรางระบาย

น้ า ค.ส.ล.  

ถนนเทศบาล 

ซอย  57 หมู่ที ่ 6   

ต าบลมะลิกา 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย  57             
หมู่ที ่ 6 ต าบลมะลิกา   
ขนาดกว้าง0.30 เมตร   
ยาว  165 เมตร   
ลึกเฉลีย่  0.30-0.80  เมตร  
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  275   
ตารางเมตร    ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่อาย   
ที ่ 24/62  

495,000 หมู่ที ่6  
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

16. ก่อสร้างรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย  6/A หมูท่ี่  1  

ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  6/A หมู่ที ่ 1   
ต าบลแม่อาย ขนาด 0.25
เมตร  ยาว 100เมตร   
ลึกเฉลีย่ 0.30 -0.80 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
แม่อาย ที ่  2/62  
 

200,000 หมู่ที ่ 1 
ต าบลแม่อาย 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งรางระบาย

น้ า ค.ส.ล.ถนน

เทศบาลซอย39/12

หมู่ที่9 ต าบลมะลิกา 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย  39/12 
หมู่ที ่9 ต าบลมะลิกา    
ขนาดกว้าง  0.30 เมตร   
ยาว  150  เมตร               
ลึกเฉลีย่ 0.30-0.80เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่อาย  ที ่ 28 /62  

300,000 หมู่ที ่9  
ต าบลมะลิกา 

กองช่าง             

18. ก่อสร้างรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. รูปตัวยู พรอ้ม

ฝาปดิ ถนนเทศบาล

ซอย 42/1  หมู่ท่ี  4  

ต าบลแมอ่าย 

(ป้าทองดี) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด
ถนนเทศบาลซอย  42/1  
หมู่ที ่ 4  ต าบลแม่อาย  
(ป้าทองดี)  
ขนาดกว้าง 0.30  เมตร 
ยาว  49  เมตร  
ลึกฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร   
พร้อมขยายผิวจราจรถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  15 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่อาย  ที ่   7 /62   

107,000 หมู่ที ่4  
ต าบลแม่อาย 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งรางระบาย

น้ า ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย  40 

หมู่ที่4 ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย  40  
หมู่ที ่ 4 ต าบลแม่อาย   
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
 ยาว  74  เมตร   
ลึกเฉลีย่ 0.30-0.80 เมตร   
พร้อมรื้อถอนรางเดมิ    
ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลแม่อาย ที ่  8/62      

148,000 หมู่ที ่4  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

20. ก่อสร้างรางระบายน้ า

ค.ส.ล.รูปตัวยู  พร้อม

ฝาปดิ ถนนเทศบาล

ซอย  69  หมู่ท่ี  4  

ต าบลมะลิกา 

(ข้างบ้านนายศรีนวล  

ค าภีระ) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย 69   
หมู่ที ่4  ต าบลมะลิกา     
(ข้างบ้านนายศรีนวล  ค าภีระ)
กว้าง  0.30  เมตร   
ยาว  73  เมตร   
ลึกเฉลีย่  0.30-0.80  เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลแม่อาย ที ่21/62        

160,600 หมู่ที ่4  
ต าบลมะลิกา 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งราวกันตก 

ถนนเทศบาล 

ซอย 4/2  

(ทางไปดอยจะนะ) 

หมู่ที่1 ต าบลแม่อาย 

ก่อสร้างราวกันตก  
ถนนเทศบาลซอย 4/2  
(ทางไปดอยจะนะ) หมู่ที ่1   
ต าบลแม่อาย  สูงเฉลีย่ 0.80-
1.00  เมตร  ยาว  46  เมตร      
พร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่อาย  
ที ่ 1/62  

46,000 หมู่ที ่1  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

22. ก่อสร้างราวกันตก  

ถนนเทศบาล

ซอย 30 หมู่ท่ี 3              

ต าบลแมอ่าย  

สูง0.80-1.00เมตร   

ยาว  150  เมตร   

ตามแบบแปลน

เทศบาลต าบล 

แมอ่าย  ท่ี 5 /62  

ก่อสร้างราวกันตก  
ถนนเทศบาลซอย  30   
หมู่ที ่3   ต าบลแม่อาย  
สูง  0.80 - 1.00  เมตร   
ยาว  150  เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลแม่อาย  ที ่5 /62  

150,000 หมู่ที ่3  
ต าบลแม่อาย 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กอ่สรา้งวางท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล.  

พรอ้มหูช้าง ค.ส.ล. 

2 ข้าง ถนนเทศบาล

ซอย 29/1 หมู่ที่ 7 

ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ค.ส.ล.พร้อมหูช้างค.ส.ล.   
2   ข้าง ถนนเทศบาล
ซอย 29/1  หมู่ที ่  7   
ต าบลแม่อาย   
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60
เมตร จ านวน  5  ท่อน   
พร้อมหูช้าง ค.ส.ล 2  ข้าง  
พร้อมเทคอนกรีต ค.ส.ล.  
12 ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
แม่อาย  ที ่  13 /62       

50,000 หมู่ที ่7  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             

24. ก่อสร้างเสริมไหลท่าง

เป็น ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 39  

หมูท่ี่ 7 ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างเสริมไหล่ทางเป็น
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  39   
หมู่ที ่ 7 ต าบลแม่อาย  
หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่
น้อยกว่า   220  ตาราง
เมตร   ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่อาย     
ที ่  14 /62    

132,000 หมู่ที ่ 7 
ต าบลแม่อาย 
 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาล 

ซอย 50/2 หมู่ท่ี 5 

ต าบลแมอ่าย 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า      
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  50/2  หมู่ที ่ 5   
ต าบลแม่อาย ขุดรื้อถอนถนน  
ค.ส.ล. ขนาด 16   
ตารางเมตรและทุบรื้อท่อระบาย
น้ าค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80  เมตร
จ านวน  5  ท่อน พร้อมก่อสร้าง
หูช้าง ค.ส.ล. ทั้ง 2  ข้าง  
เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ า
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  16  ตาราง
เมตร    ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่อาย  ที ่  10 /62  

100,000 หมู่ที ่5  
ต าบลแม่อาย 
 

กองช่าง             

26. ปรับปรุงซ่อมแซม

สะพาน ค.ส.ล.  

ถนนเทศบาล 

ซอย 53 หมู่ท่ี 5 

ต าบลมะลิกา 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
ซอย 53  หมู่ที ่5 
ต าบลมะลิกา   
ก่อสร้างราวกันตกสูง  
0.60-0.80  เมตร   
ยาว  16  เมตร  พร้อมเสาหลัก
ม้าลาย 16  ต้น  ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
แม่อายที ่ 23 /62  

100,000 หมูท่ี่ 5  

ต าบลมะลิกา 
กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล.

ถนนเทศบาล 

ซอย  53  

(ข้างบ้านนายพัฒ  

ดวงใจ)  

หมูท่ี่5 ต าบลมะลิกา 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย  53   
(ข้างบ้านนายพัฒ  ดวงใจ)  
หมู่ที ่ 5 ต าบลมะลิกา ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.20  เมตร  
จ านวน  6  ท่อน  2 แถวพร้อม
หูช้าง 2 ข้าง พร้อมเทคอนกรตี 
หลังท่อระบายน้ า พื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า  50 ตารางเมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลแม่อาย  ที ่ 22 /62 

150,000 หมู่ที ่5  
ต าบลมะลิกา 
 

กองช่าง             

28. ก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ าค.ส.ล.

พร้อมหูช้าง 2 ข้าง  

ถนนเทศบาลซอย 

15 หมู่ท่ี  3   

ต าบลแมอ่าย 

 

 

 

 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมหชู้าง 2 ข้าง   
ถนนเทศบาล ซอย 15   
หมู่ที ่ 3  ต าบลแม่อาย  
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จ านวน 5 ท่อน พร้อมหูช้าง    
2  ข้าง  ยาว 13 เมตร พร้อม
เทคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.15   
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่อาย  ที ่ 6 /62  

100,000 หมู่ที ่3  
ต าบลแม่อาย 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                                

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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

ให้กลุม่ตา่งๆ 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การท าเกษตรกรรม ให้แก่

เกษตรในเขตเทศบาลต าบล

แมอ่าย 

20,000 อบรม 

เชงิปฏบัิตกิาร 

ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.2  แผนงานการเกษตร   

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. สนับสนุน 

การด าเนนิงานศูนย์ 

บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

ประจ าต าบล 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การท าเกษตรกรรม ให้แก่

เกษตรในเขตเทศบาลต าบล

แมอ่าย 

20,000 อบรม 

เชงิปฏบัิตกิาร 

ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
            

2. อนุรักษเ์มล็ดพันธ์ุพืช

เศรษฐกิจ 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การท าเกษตรกรรม ให้แก่

เกษตรในเขตเทศบาลต าบล

แมอ่าย 

30,000 อบรม 

เชงิปฏบัิตกิาร 

ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1  แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. มสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

จัดการขยะชุมชน 

 

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ คัด

แยกขยะในครัวเรือน ตาม

หลักการ 3 R 

2.ประชาคมหมูบ้่านก าหนด

วธีิการขัน้ตอนการท้ิงขยะ

อันตรายในหมู่บ้าน 

3.ให้ความรู้วิธีการก าจัดขยะ

อนิทรีย์ในระดับครัวเรือน 

20,000 1.ห้องประชุม

เทศบาลต าบล

แมอ่ายหรือ

ศาลา

เอนกประสงค์

หมูบ้่าน 

2.ทุกหมู่บ้าน

ในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

 

กอง 

สาธารณ 

สุขฯ 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ตัง้ธรรมหลวง 

เทศมหาชาต ิ

จัดท าประเพณีเทศน์มหาชาต ิ

13 กัณฑ์เทศน์ 

 

40,000 วัดแม่อาย

หลวง 

กอง

การศึกษา 

            

2. ประกวดแข่งขันสวด

มนต์หมู่สรรเสริญพระ

รัตนตรัย 

แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญ

พระรัตนตรัยท านอง

สรภัญญะ 

 

20,000 วัดแม่อาย

หลวง 

 

กอง

การศึกษา 

            

3. ประเพณีถวายเทียน

พรรษาและ

อาสาฬหบูชา 

 

หลอ่เทียนพรรษาและถวาย

เทียนพรรษาแด่พระภิกษุ 

จ านวน 15 วัด 

40,000 วัดแม่อาย

หลวง 

 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ประเพณีย่ีเป็ง 1.จัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม

อนุรักษป์ระเพณีย่ีเป็ง 

2.จัดกิจกรรมแขง่ขันวา่วลม,

กระทงเล็กและซุ้มประตูป่า 

40,000 บริเวณ

ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

 

กอง

การศึกษา 

            

5. ประเพณีสงกรานต์  

 

 

 

 

1.จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอาย ุ

2.กจิกรรมแขง่ขันกีฬา

พื้นบ้าน 

30,000 

 

 

 

บริเวณ

ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

กอง

การศึกษา 

            

6. สรงน้ าพระนางมะลิกา 1.จัดขบวนแหเ่คร่ืองราช

สักการะ 

2.ถวายเครื่องบวงสรวงและ

สรงน้ าพระนางมะลิกา 

 

30,000 อนุสาวรีย์ 

พระนางมะลิกา 

 

 

 

 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. สวดมนต์วันพระ 

ฟังธรรมะช าระใจ 

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ

ตลอดพรรษา 

5,000 

 

 

 

วัดในเขต

เทศบาล 

กอง

การศึกษา 

            

8. ส่งเสริมประเพณี

สงกรานต ์ประจ าป ี

2562 

อุดหนุนท่ีว่าการ 

อ าเภอแมอ่าย 

10,000 ท่ีว่าการ 

อ าเภอแมอ่าย 

 

 

 

 

กอง

การศึกษา 

            

9. ไมด้อกไม้ประดับ   

ครัง้ท่ี 43   

ประจ าป ี2562 

อุดหนุนท่ีว่าการ 

อ าเภอแมอ่าย 

10,000 

 

 

 

 

ท่ีว่าการ 

อ าเภอแมอ่าย 

 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.2  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. เฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จ    

พระเจ้าอยูห่ัวมหา

วชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร 

1.ถวายสัตย์ปฏญิาณและพิธี

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

2.ถวายเครื่องราชสักการะ

และจุดเทียนถวายพระพรชัย

มงคล 

30,000 หอประชุมท่ี 

วา่การอ าเภอ

แมอ่าย 

 

 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

2. เฉลิมพระเกยีรต ิ  

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิต์ิ  

พระบรมราชนินีาถ 

 

 

1.ถวายสัตย์ปฏญิาณและพิธี

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

2.ถวายเครื่องราชสักการะ

และจุดเทียนถวายพระพรชัย

มงคล 

20,000 หอประชุมท่ี 

วา่การอ าเภอ

แมอ่าย 

 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

5.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. เปิดบ้านวิชาการ 1.แข่งขันทักษะวชิาการ 

2.จัดนิทรรศการ 

3.การแสดงบนเวที 

20,000 ส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

กอง

การศึกษา 

            

2. ส่งเสริมนักเรียน/

นักศกึษาท างานชว่ง

ปิดเทอมภาคเรียน 

ฤดูรอ้น 

1.จัดจ้างนักเรียน/นักศกึษา

ท างานชว่งปิดเทอมภาคเรียน 

ฤดูรอ้น 

70,000 ส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

 

 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลแมอ่าย

(บ้านเด่น)และศูนยพ์ัฒนา 

เด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบล

แมอ่าย 

40,000 ส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

 

 

กอง

การศึกษา 

            

4. ส่งเสริมศักยภาพ 

เด็กและเยาชน 

 

 

1.จัดอบรมการประกอบ

อาชีพ 

2.ท าเว็บไซต์ 

30,000 

 

 

 

ห้องประชุม

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

กอง

การศึกษา 

            

5. 
 
 
 
 
 

พัฒนาครูในสังกัด

เทศบาลต าบลแมอ่าย 

จัดอบรมครูในสังกัดเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

5,000 

 

 

 

 

ห้องประชุม

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. สนับสนุนค่าใชจ้่าย

บริหารสถานศกึษา 

เบิกผลักหักส่งให้แก ่

1)โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

2)ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในเขต

เทศบาลต าบลแมอ่าย 

จ านวน 6 แห่ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตาม

โครงการอาหารกลางวัน

,เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนค่าจัดการเรียน

การสอนของศูนยพ์ัฒนา 

เด็กเล็ก,ค่าใชจ้่ายในการ 

จัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับ

อนุบาลจนถึงการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

 

2,214,110 1.โรงเรียน

อนุบาล

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

(บ้านเด่น) 

2.ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กจ านวน

6 แห่ง 

 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. อุดหนุนโรงเรียน 

บ้านสันป่าเหียว  

ตามโครงการแขง่ขัน

ทักษะวชิาการ 

1.การจัดแสดงผลงานของ

นักเรียน 

2.แข่งขันทักษะวชิาการ 

30,000 โรงเรียน 

บ้าน 

สันป่าเหียว 

 

 

กอง

การศึกษา 

            

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน

ดอนชัย ตามโครงการ

ลูกเสอื-เนตรนารี

(โครงการศูนย)์ 

จัดกิจกรรมการเข้าคา่ย

ลูกเสอื 

30,000 

 

 

 

 

โรงเรียน 

บ้านดอนชัย 

กอง

การศึกษา 

            

9. อุดหนุนโรงเรียน 

บ้านสันป่าเหียว  

ตามโครงการสง่เสริม

ศลิปะวัฒนธรรม

พื้นเมอืง 

ฝึกอบรมสอนการแสดง

ศลิปะวัฒนธรรมพื้นเมือง 

30,000 

 

 

 

 

 

โรงเรียน 

บ้านสัน

ป่าเหียว 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

10. อุดหนุนโรงเรียน 

บ้านสันป่าเหียว  

ตามโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่โรงเรียน 

บ้านสันป่าเหียว 

512,000 โรงเรียน 

บ้าน 

สันป่าเหียว 

 

 

กอง

การศึกษา 

            

11. อุดหนุนโรงเรียน 

บ้านดอนชัย 

ตามโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่โรงเรียน 

บ้านดอนชัย 

244,000 

 

 

 

 

โรงเรียน 

บ้านดอนชัย 

กอง

การศึกษา 

            

12. อุดหนุนโรงเรียน 

บ้านไทยรัฐวิทยา 12  

ตามโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่โรงเรียน 

 

1,496,000 

 

 

 

 

 

โรงเรียน 

ไทยรัฐวิทยา 

12 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ก่อสร้างอาคารเรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ชัยสถาน 

 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จ านวน 1 หลัง 

820,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กชัยสถาน   

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

5.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ควบคุมและป้องกัน

โรคอุบัตใิหม ่

1.รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน

ในพืน้ท่ีเทศบาลและเฝ้า 

ระวังโรค 

2.อบรมให้ความรู้แกนน า

สุขภาพในหมูบ้่าน 

5,000 1.ทุกหมู่บ้าน

ในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

2.ห้องประชุม

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

กอง 

สาธารณ 

สุขฯ 

            

2. ป้องกันและควบคุม

โรคที่เกิดจากยุง 

เป็นพาหนะ 

 

 

 

 

1.พน่หมอกควันและพ่น

ละอองฝอยควบคุมก าจัดยุง

ตามฤดูกาล 

2.ควบคุมโรคในพืน้ท่ีระบาด

ของโรค 

3.รณรงค์ป้องกันตนเองจาก

ยุงและก าจัดลกูน้ า 

10,000 ทุกหมู่บ้านใน

เขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

กอง 

สาธารณ 

สุขฯ 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. มสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

จัดการขยะชุมชน 

 

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ คัด

แยกขยะในครัวเรือน ตาม

หลักการ 3 R 

2.ประชาคมหมูบ้่านก าหนด

วธีิการขัน้ตอนการท้ิงขยะ

อันตรายในหมู่บ้าน 

3.ให้ความรู้วิธีการก าจัดขยะ

อนิทรีย์ในระดับครัวเรือน 

20,000 1.ห้องประชุม

เทศบาลต าบล

แมอ่ายหรือ

ศาลา

เอนกประสงค์

หมูบ้่าน 

2.ทุกหมู่บ้าน

ในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

กอง 

สาธารณ 

สุขฯ 

            

4. สัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจาก 

โรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

1.รณรงค์การป้องกันตนเอง

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

2.ฉดีวัคซีนใหแ้ก่สัตวเ์ลีย้ง

ของประชาชน 

3.ส ารวจประชากรสุนัขและ

แมวในเขตพื้นท่ีเทศบาล 

 

10,000 1.ศาลา

เอนกประสงค์

หมูบ้่านในเขต

เทศบาล 

กอง 

สาธารณ 

สุขฯ 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. พระราชด ารดิ้าน

สาธารณสุขให้

คณะกรรมการ

หมูบ้่าน/

คณะกรรมการชุมชน  

จัดท าโครงการตาม

พระราชด ารดิ้าน

สาธารณสุข 

 

1.อบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนในหมูบ้่าน 

2.รณรงค์ป้องกัน วิธีการ

ป้องกัน 

3.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ประชาชนในหมูบ้่าน 

380,000 1.ศาลา

เอนกประสงค์

หมูบ้่านในเขต

เทศบาล 

 

 

กอง 

สาธารณ 

สุขฯ 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. อุดหนุนศูนยป้์องกัน

และปราบปราม 

ยาเสพติดอ าเภอ 

แมอ่าย 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองตาม

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดประจ าป ี

2562 

100,000 ส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย 

ณ จุดเกิดเหตุบน 

ท้องถนน โดยระบบ

การแพทยฉ์ุกเฉิน 

 

บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 

ก่อนถึงโรงพยาบาลและน า

ผู้ประสบภัยจัดสง่โรงพยาบาล

แมอ่ายเพื่อเข้ารับการรักษา 

400,000 

 

 

 

ทุกหมู่บ้านใน

เขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

2. 
 
 
 
 
 

ชว่ยเหลอื 

ผู้ประสบสาธารณภัย 

 

ชว่ยเหลอืผู้ประสบ 

สาธารณภัยในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย กรณีเกิดจาก 

สาธารณภัย  ภัยธรรมชาติ

และภัยสงคราม 

300,000 

 

 

 

ทุกหมู่บ้านใน

เขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

3. 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

อบรมให้ความรู้แกเ่จ้าที่

ผู้ปฏบัิตงิานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

20,000 

 

ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. อบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยแก่ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลแมอ่าย 

 

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ

ในการเผชญิเหตุในชุมชนและ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ขั้นตน้ 

30,000 ห้องประชุม

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 
6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.3  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. อุดหนุนกองร้อย  

ตชด.334  

ตามโครงการ

การศึกษาต่อตา้น 

ยาเสพติดในเด็ก

นักเรียน 

 

อบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด

ให้แกน่ักเรียนในโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 12 

43,000 โรงเรียนไทยรัฐ

วทิยา12 

 

 

 

 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผด 02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
 
7.ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

7.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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

หมูบ้่านและประชาคม

ต าบลประจ าป ี2562 

1.จัดเวทีประชาคมระดับ

หมูบ้่าน จ านวน 19 หมู่บ้าน 

2.จัดเวทีประชาคมระดับ

ต าบล 

20,000 1.ศาลา

เอนกประสงค์ 

จ านวน 19 

แห่ง 

2.ห้องประชุม

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. พัฒนาบุคลากรและ

สมาชิกสภาเทศบาล 

จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา

บุคลากรของเทศบาล 

30,000 ส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

3. อบรมเชงิปฏิบัตกิารใน

การจัดท าแผนชุมชน 

1.จัดอบรมให้ความรู้แกแ่กน

น าชมชุน ทัง้ 19 หมู่บ้าน 

2.จัดท าแผนชุมชนของแตล่ะ

หมูบ้่าน 

20,000 ส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

4. วันเทศบาล 

 

 

 

1.ท าบุญเนื่องในวันเทศบาล 

2.ท าความสะอาดทางเท้าใน

เขตเทศบาลต าบลแมอ่าย 

10,000 ส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. เลอืกตัง้สมาชิกสภา

เทศบาลหรือผู้บริหาร

เทศบาล 

1.จัดอบรมคณะกรรมการท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องในการเลอืกตัง้ 

2.จัดสถานท่ีส าหรับการ

เลอืกตัง้ 

3.รายงานผลการเลอืกตัง้

ให้กับ กกต. ประจ าจังหวดั 

600,000 1.ห้องประชุม

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

2.ศาลา

เอนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านใน

เขตเทศบาล/

ศาลาวัดในเขต

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

            

6. อุดหนุนศูนยป์ฏบัิตกิาร

ชว่ยเหลอืประชาชน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

อ าเภอแมอ่าย 

อุดหนนุ อบต.บ้านหลวง    

เพื่อด าเนนิการอุดหนุนศูนย์

ปฏบัิตกิารช่วยเหลอืประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอแม่อาย 

 

50,000 เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. บริการรับช าระภาษี

นอกส านักงาน 

1.ประชาสัมพันธ์การบริการ

รับช าระภาษนีอกส านักงาน

ทางเสียงตามสายเทศบาล

ต าบลแมอ่ายและรถ

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี 

2.บริการรับช าระภาษนีอก

ส านักงาน 

10,000 

 

 

 

1.ศาลา

เอนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านใน

เขตเทศบาล/

ศาลาวัดในเขต

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

กองคลัง             

8. 
 
 
 
 
 

การส ารวจปรับปรุง

ข้อมูลแผนท่ีภาษ ี

และทะเบียนทรัพย์สนิ

ในเขต 

1.ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

2.จัดท าแผนท่ีภาษ ี

3.จัดท าทะเบียนทรัพย์สนิ 

4.จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระ

ภาษี 

5.บันทึกขอมูลลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

200,000 

 

 

 

1.ทุกหมู่บ้าน

ในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

จ านวน 19 

หมูบ้่าน 

2.ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

กองคลัง             
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แบบ ผด 02 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. Big  Cleaningday 1.ท าความสะอาดภายในและ

บริเวณส านักงานเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

2.ท าความสะอาดทางเท้า

สาธารณะในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

10,000 

 

 

 

1.ส านักงาน

งานเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

2.ทางเท้า

สาธารณะใน

เขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02/1 

บัญชีครุภัณฑส์ าหรบัทีไ่ม่ได้ด าเนนิการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลแม่อาย 

1.ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. เครื่องคอมพวิเตอร์  

All  In  One  ส าหรับ

งานประมวลผล   

เครื่องคอมพวิเตอร์  All  In  

One  ส าหรับงานประมวลผล  

จ านวน  1  เคร่ือง       

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มหีนว่ยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมน่อ้ยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬกิา  

พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.4 GHz  

จ านวน 1 หน่วย และมี

เทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณ

นาฬกิาไดใ้นกรณีท่ีต้องใช้

ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง   

23,000 ส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

กองคลัง             
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แบบ ผด 02/1 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - หนว่ยประมวลผลกลาง 

(CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ

Cache Memory ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 3 MB  

 - มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือ

แสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะ

อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรอืดกีวา่ 

ดังนี้   

1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ

แสดงภาพตดิตัง้อยู่บน

แผงวงจรหลักท่ีมี

ความสามารถในการใช้

หนว่ยความจ าแยกจาก

หนว่ยความจ าหลักขนาดไม่

นอ้ยกว่า 2 GB 

 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ

แสดงภาพท่ีมีความสามารถใน

การใช้หน่วยความจ าหลักใน 

การแสดงภาพขนาดไมน่อ้ย

กว่า 2 GB 
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แบบ ผด 02/1 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - มหีนว่ยความจ าหลกั (RAM) 

ชนิด DDR4 หรอืดกีว่า        

มขีนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 

 - มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล (Hard 

Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ 

ขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 1 TB 

หรือ ชนดิ  

Solid State Drive ขนาดความ

จุไมน่อ้ยกว่า 120 GB 

จ านวน 1 หน่วย  

 -   ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ 

จ านวน 1 หน่วย  

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบ

เครอืขา่ย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง  
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แบบ ผด 02/1 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

ไมน่อ้ยกว่า 3 ชอ่ง  

 - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์

 - มจีอภาพในตัว และมีขนาด

ไมน่อ้ยกว่า 21 นิว้ ความ

ละเอยีดแบบ FHD 

(1920x1080) 

 - สามารถใชง้าน Wi-Fi  

(IEEE 802.11b, g, n, ac) 

และ Bluetooth 
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แบบ ผด 02/1 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. เครื่องพิมพ ์  เครื่องพิมพM์ultifunction  

แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

จ านวน 1 เครื่อง  

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมี

ความสามารถเป็น Printer, 

 Copier , Scanner และ FAX  

ภายในเครื่องเดียวกัน 

 - ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมึก

(Inkjet) 

 - มคีวามละเอียดใน 

การพมิพไ์มน่อ้ย

กว่า 4,800x1,200 dpi  

หรือ 1200x4,800 dpi 

  - มคีวามเร็วในการพมิพร่์าง

ขาวด าไมน่อ้ยกวา่ 34 หนา้

ตอ่นาท(ีppm) หรือ 15 ภาพ

ตอ่นาท(ีipm) 

  

7,900 ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

กองคลัง             
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แบบ ผด 02/1 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสี

ไมน่อ้ยกว่า 27 หนา้ต่อนาที

(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที

(ipm)                                                                                     

- สามารถสแกน

เอกสาร ขนาด A4  

(ขาวด า-สี) ได ้

 - มคีวามละเอียดในการ

สแกนสูงสุดไมน่อ้ย

กว่า 1,200x2,400 dpi                

- มถีาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ

(Auto Document Feed) 

  - สามารถถ่ายส าเนา

เอกสารได้ท้ังสแีละขาวด า 

  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุด

ไมน่อ้ยกว่า 99 ส าเนา 

  - สามารถย่อและขยายได้

25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
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แบบ ผด 02/1 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

   - มชีอ่งเชื่อมตอ่  

(Interface) แบบ USB 2.0  

หรือดีกวา่ จ านวนไมน่อ้ย

กว่า 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) 

 แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่

จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ชอ่ง                                                                                                     

- มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบ

เครอืขา่ย (Network Interface)

 แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา่ จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ชอ่ง 

 - สามารถใช้งานผา่น

เครอืขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได้ 

 - มถีาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย

กว่า 100 แผ่น 

  - สามารถใช้ไดก้ับ A4,  

Letter, Legal และ Custom 
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แบบ ผด 02/1 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. เครื่องส ารองไฟฟา้  เครื่องส ารองไฟฟา้  

ขนาด 1 kVA  

จ านวน 1 เครื่อง  

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

  - มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่

นอ้ยกว่า 1 kVA (600 Watts) 

  - สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่

นอ้ยกว่า 15 นาที 

 

5,900 ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

กองคลัง             
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แบบ ผด 02/1 

2.ประเภทครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ชุดอุปกรณด์ าน้ า อุปกรณด์ าน้ า 

จ านวน 2 เครื่องๆละ  

40,000 บาท ประกอบด้วย

เสื้อชูชีพ เครื่องช่วยหายใจ

ส ารองถังอากาศ (Tank)   

ชุดปรับความดัน หนา้กากด า

น้ า(mask) ตนีกบ (fins) โดยมี

คุณลักษณะดังนี ้  

1.1 เสื้อชูชีพ(bcd)      

- ท าจากวัสด ุheavy duty  

840 denier nylon ส าหรับ

โครงสร้างภายนอกและ

ส าหรับถุงลม    

 

80,000 ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02/1 

2.ประเภทครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - มีชุดควบคุมการลอยตัว 

โดยใชล้มจากถังอัดลมอากาศ

พร้อมสายและสามารถใชป้ากเป่า

ลมได ้                                                                            

- มชีอ่งระบายอากาศส่วนเกิน

ออกได ้3 จุด                                   

- ด้านหนา้มีสายรัดปรับแตง่

ได ้ปลดงา่ย แข็งแรง          

- มกีระเป๋า 2 ข้าง แบบชปิ

ส าหรับใส่อุปกรณไ์ด้อยูข่้างใน                        

- มหี่วงส าหรับแขวนอุปกรณ ์ 

4 ห่วงท าจากสแตนเลส           

- มกีระเป๋าหลังซ้าย และ ขวา  

ส าหรับใส่ตะกั่วถ่วงสมดุล          

- มขีนาดมาตรฐาน  
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แบบ ผด 02/1 

2.ประเภทครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  1.2. ชุดปรับความดัน เกจวัด

อากาศและความลึก               

- ท าจากวัสดุทองเหลอืงชุบผิว

ด้วยโครม(chrome) ทนการกัด

กรอ่นแข็งแรงทนต่อการใช้งาน

และความดัน                        

- มตีัวจับยดึกับช่องจ่ายนมหัวถงั

อากาศอัด(knob)                 

- มคีวามดันภายใน

ระหว่าง 135-145 psi   

- มชีอ่งจ่ายความดันสูง  

(high presssure)  

จ านวน 1 ชอ่ง              

- มชีอ่งจ่ายความดันต่ า 

(low presssure) จ านวน  4 ชอ่ง   
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แบบ ผด 02/1 

1.ประเภทครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  1.3. เกจวัดความดันอากาศ  

ความลึก และเข็มทิศ                 

- เป็นเกจแบบ 2 หนา้ปัด

ด้านหนา้ มเีข็มทิศด้านหลัง 

- สเกลสามารถบอกความดัน

อากาศเป็นบารแ์ละความลึกเป็น

เมตร                             -

 เกจสามารถเรืองแสงได้เมื่อใชใ้น

ท่ีมืดมองเห็นสเกลได้อยา่ง

ชัดเจน    

1.4 หนา้กากด าน้ า(mask)   

- เป็นหนา้กากชนิดเลนสเ์ดียว  

เป็นกระจกนิรภัย สามารถทนแรง

กดดันของน้ าได ้  

- เลนสเ์ป็นแบบป้องกันฝ้าได ้ 
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แบบ ผด 02/1 

1.ประเภทครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  1.5. ตนีกบ(fins)                   -

 เป็นแบบเปิดสน้ และมีช่องให้น้ า

ผ่านไดไ้มน่อ้ยกว่า 2 ชอ่ง     

- มใีบส าหรับวา่ยน้ าท าจาก

วัสด ุ2 ชนิดเป็น tprแบบแข็งและ

ออ่นให้การยดืหยุ่นของใบได้ด ี   

- มชีอ่งใส่เท้าขนาด

มาตรฐาน                               

- มสีายรัดข้อเท้าปรับขนาดได้ตาม

การใช้งาน 
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แบบ ผด 02/1 

1.ประเภทครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลิง 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. เครื่องช่วยหายใจ

แบบถังอัดอากาศ

ชนิดสะพายหลัง

(SCBA) 

เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัด

อากาศชนดิสะพายหลัง(SCBA) 

 เพื่อใชเ้ป็นอุปกณ์เครื่องช่วย

หายใจส าหรับใชใ้นการผจญ

เพลงิ กู้ภัย ประกอบด้วย

หนา้กาก ชุดสะพายหลังพร้อมถัง

อากาศแรงดันสูง ชุดลดแรงดัน 

ชุดควบคุมแรงดันและเกจวัด

แรงดันกับระบบสัญญาตอืน  

จ านวน 1 เครื่อง   ประกอบด้วย

หนา้กาก ชุดสะพายหลังพร้อมถัง

อากาศแรงดันสูง  ชุดลด

แรงดัน  ชุดควบคุมแรงดัน และ

เกจวัดแรงดันกับระบบสัญญาณ

เตอืน จ านวน 1 เครื่อง 

130,000 ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02/1 

1.ประเภทครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลิง 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  โดยมีคุณลักษณะดงันี ้

1.Pressore Demand Respiratory

  Protection มอีายุการใช้งานต้อง

ไมน่อ้ยกว่า 30 นาที 

2.สามารถจ่ายอากาศได้

มากกวา่ 150% ของความ

ตอ้งการของ NIOSH    

3.ผ่านการ thermal shock test 

4.สายสะพายและอุปกรณจ์ับยึด

เป็นวัสดุทนไฟ

(flame and heat resistance)      
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แบบ ผด 02/1 

 

1.ประเภทครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลิง 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. ชุดดับเพลงิ 

ในอาคาร 

ชุดดับเพลงิภายในอาคารเพื่อ   

ใชใ้นงานป้องกันและระงับ

อัคคีภัย จ านวน 2 ชุด  

ชุดละ  30,000 บาท  

โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  

1.เป็นชุดผจญเพลงิในอาคาร 

สามรถปอ้งกันความร้อนและ

เปลวไฟท่ีอุณหภูมิไม่น้อย

กว่า 250 องศาเซลเซียส  

2.ท าจากวัสด ุ3 ชิ้นด้วย 

เส้นใยนอแม๊ค        

                                

60,000 ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02/1 

1.ประเภทครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลิง 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมา
ณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. สายดับเพลงิ 

ยางสังเคราะห ์

สายดับเพลงิเพื่อใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

ระงับอัคคีภัยจ านวน 5 เส้นๆ ล ะ

6,800บาท โดยมี คุณลกัษณะ  ดังนี้  

1.สายดับเพลงิยางสังเคราะห ์

 ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20เมตร  

เป็นสายดับเพลงิ 3 ชัน้ ทอแบบไร้

ตะเข็บ ไมม่รีอยตอ่ 

2.ช้ันนอกผลิตจากยางสงัเคราะห์ 

ชัน้สันนูนตลอดเส้น   

3.มีความทนทานตอ่การขัดส ี

4.ช้ันล่างถักทอจากยางสังเคราะห์ 

โพลแีอสเตอร์มีความเหนยีวนุม่ 

ยดืหยุ่นสูง 

5.ช้ันในเป็นย่างสังเคราะห์ทนต่อแรง

กระแทกของน้ าได้ดี                            

6.ขอ้ต่อทองเหลอืงสวมเร็ว                  

34,000 ส านักงาน

เทศบาลต าบล

แมอ่าย 

ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผด 02/1 

 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดชนดิเครอืขา่ย แบบมุมมอง

คงที่ส าหรับตดิตัง้ภายใน

อาคาร ส าหรับใชใ้นงานรักษา ความ

ปลอดภัยท่ัวไป 

จ านวน 16 เครื่องๆละ 

 23,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน  

 - มคีวามละเอียดของภาพสูงสุดไม่

นอ้ยกว่า 1,920x1,080 pixel  

หรือไมน่อ้ยกว่า  

2,073,600 pixel  

 - มี frame rate ไมน่อ้ยกว่า  

25 ภาพต่อวนิาที 

 (frame per second)            

-ใชเ้ทคโนโลย ีIR-Cut filterหรือ                              

Infrared Cut-off Removable(ICR)  

368,000 โรงเรียน

อนุบาล

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

กอง 

การศึกษา 
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แบบ ผด 02/1 

 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ัง 

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัต ิ 

 - มคีวามไวแสงน้อยสุด 

ไมม่ากกวา่ 0.25 LUX ส าหรับ 

การแสดงภาพส ี(Color) และไม่

มากกวา่ 0.05 LUX ส าหรับการ

แสดงภาพขาวด า (Black/White)  

 - มขีนาดตัวรับภาพ 

 (Image Sensor)ไมน่อ้ยกว่า 

 1/3 นิ้ว                                 

- มผีลตา่งคา่ความยาวโฟกัสต่ าสุด

กับคา่ความยาวโฟกัสสูงสุดไมน่อ้ย

กว่า4.5 มลิลเิมตร  

 - สามารถตรวจจับความ

เคลื่อนไหวอัตโนมัติ

(Motion Detection)ได ้                          

               

 

 

 



-65- 

 

 

แบบ ผด 02/1 

 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - สามารถแสดงรายละเอยีดของ

ภาพท่ีมีความแตกต่างของแสง

มาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได้  

 - สามารถสง่สัญญาณ

ภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยา่ง

น้อย 2 แหลง่  

 - ได้รับมาตรฐาน Onvif 

 (Open Network Video Interface  

Forum)                                   

 - สามารถสง่สัญญาณภาพไดต้าม

มาตรฐาน H.264 เป็นอยา่งน้อย  

 - สามารถใช้งานตาม

มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้   
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แบบ ผด 02/1 

 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

   - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย 

 (Network Interface) แบบ 10/10

0 Base-T หรือดีกวา่และสามารถ 

 ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 

 802.3af หรือ IEEE 802.3at (P

ower over Ethernet) ในช่อง

เดียวกันได้  

 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 

 HTTP, HTTPS, NTP หรือ SNTP SN

MP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็น

อย่างนอ้ย  

- มชีอ่งส าหรับบันทึกข้อมูลลง

หนว่ยความจ าแบบ SD Card  

หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD 

Card   

 

               

 

 

 



-67- 

 

แบบ ผด 02/1 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

   - ตอ้งมี Software  Development  

Kit (SDK) หรือ Application Progra

mming Interface (API) ใน รูปแบบ

แผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลขิสิทธ์ิ

ถูกต้องหรือสามารถ 

 Download จากเว็บไซตผ์ู้ผลิต  

- ได้รับมาตรฐานดา้นความ

ปลอดภัยตอ่ผู้ใช้งาน  

 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานดา้น

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม  

 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานดา้น

การบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ี

มคีุณภาพตามเกณฑ์ราคา 

กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2560)  
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แบบ ผด 02/1 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. อุปกรณ์

กระจาย

สัญญาณ 

แบบ PoE 

 อุปกรณก์ระจายสัญญาณแบบ 

 PoE (PoE L2 Switch) ขนาด  16 ชอ่ง 

จ านวน 1  เครื่อง  ราคา  17,000 บาท

 คุณลักษณะพื้นฐาน  

– มลีักษณะการท างานไมน่อ้ย

กว่า Layer 2 ของ OSI Model  

- มี Switching Capacity ไมน่อ้ย

กว่า 30 Gbps  

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย

กว่า 8,000 Mac Address  

- มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบ

เครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/

100/1000 Base-T หรือดีกวา่และ

สามารถท างานได้ตาม

มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 80

2.3at(Power over Ethernet)ในช่อง

เดียวกันได้จ านวนไมนอ้ยกวา่ 16 ชอ่ง  

17,000 โรงเรียน

อนุบาล

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

กอง 

การศึกษา 
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แบบ ผด 02/1 

 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

   -มสีัญญาณไฟแสดงสถานะของ

การท างานชอ่งเชื่อมตอ่ระบบ

เครอืขา่ยทุกชอ่ง 
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แบบ ผด 02/1 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 

งบประม
าณ

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

10. อุปกรณ์

บันทึกภาพ 

ผ่านเครอืขา่ย  

(Network 

Video 

Recorder) 

 อุปกรณบั์นทึกภาพผ่าน

เครอืขา่ย (Network Video Recorder)  

แบบ 16 ชอ่ง จ านวน  1  เครื่อง      

ราคา 64,000 บาท คุณลักษณะ

พื้นฐาน  

- เป็นอุปกรณท่ี์ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพ

จากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม

มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือ 

ดีกวา่  

- ได้รับมาตรฐาน Onvif 

 (Open Network Video Interface Forum) 

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย 

 (Network Interface) แบบ 10/100/10

00 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน ไมน่อ้ย

กว่า 1 ชอ่ง  

64,000 โรงเรียน

อนุบาล

เทศบาล 

ต าบลแมอ่าย 

กอง 

การศึกษา 
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แบบ ผด 02/1 

 

1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 

งบประม
าณ

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

   - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อ

แสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุด 

ไมน่อ้ยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือ 

ไมน่อ้ยกว่า 2,073,600 pixel  

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, 

 SMTP, “NTP หรือ SNTP, SNMP" ,  

RTSP ได้เป็นอยา่งน้อย  

- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูลส าหรับ 

กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 

 (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA  

ขนาด ความจุรวมไมน่อ้ยกว่า 16 TB  

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) 

 แบบ USB จ านวนไมน่อ้ยกว่า 2 ชอ่ง  

 - สามารถใชง้านตามมาตรฐาน 

 IPv4 และ IPv6 ได ้ 
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1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 

งบประม
าณ

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

   - ตอ้งมีSoftware Development Kit 

 (SDK) หรือ Application Programming  

Interface (API) ใน รูปแบบ

แผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลขิสิทธ์ิ

ถูกต้อง หรือสามารถ Download 

จากเว็บไซตผ์ลิต                                   

- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ

เครอืขา่ยได้  

 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานดา้น      

การบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี

คุณภาพ  เป็นไปตามเกณฑ์ 

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

 (ณ  วันท่ี  11  ตุลาคม  2560)  
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1.ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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. เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 

จ านวน  1  เครื่อง  รายละเอยีดดังนี้ 

1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 

2.เครื่องยนต์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 5 แรงมา้ 

3.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ  

 ประมาณ  26  นิ้ว 

4.รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไมน่อ้ยกวา่  

  20  นิ้ว 

5.ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์   

ไมน่อ้ยกว่า  1.50  ลิตร  

 

12,000 โรงเรียน

อนุบาล

เทศบาล 

ต าบล 

แมอ่าย 

กอง 

การศึกษา 

            

 

 

 
 


