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แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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   คำนำ 
 
   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  กำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงนิสะสม  หรอืได้รับแจง้แผนงาน/โครงการ  จาก

หน่วยงาน ส่วนราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   เทศบาลตำบลแม่อาย   จึงได้จัดรวบรวม

โครงการ/ก ิจกรรมที ่จะดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                  

มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  
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   ส่วนที่   1 

บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ  แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน   โดยแผนการดำเนินงานนั้นจะแสดงถึงรายละเอียด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นและ  ยังเป็นเครื่องมอืในการบริหารงานของผูบ้ริหารท้องถิ่นในการ

ควบคุมการดำเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ทำใหเ้กิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผล

ของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ  งบประมาณและช่วงระยะเวลาในการดำเนินการทำให้มี

แนวทางตามปีงบประมาณ 

2. เป็นเครื่องมอืในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 

การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนีโ้ดยมีขั้นตอนดำเนินการ   ดังนี ้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหารเนื่องจากแผนการดำเนินงาน ทำให้การทำงานเป็นระบบ

ก่อใหเ้กิดความสะดวกและง่ายในการควบคุมการทำงาน  

2.  แผนการดำเนินงานทำใหก้ารติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่   2 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม 

 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น   จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2565  โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา  

7 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสะอาดเรียบร้อย 

7. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
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แบบ ผด.01 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลแม่อาย 
 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 

จำนวน

โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 

จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน      

  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 74 46.25 7,940,140 20.53 กองช่าง 

รวม  74 46.25 7,940,140 20.63  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2.50 188,000 0.49 สำนักปลัดเทศบาล 

      2.2 แผนงานการเกษตร 4 2.50 90,000 0.23 สำนักปลัดเทศบาล 
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รวม 8 5.00 278,000 0.72  

 

แบบ ผด.01 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 

จำนวน

โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 

จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาระบบ 

การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.63 110,000 0.28 สำนักปลัด 

เทศบาล 

    3.2 แผนงานสาธารณสุข 5 3.12 90,000 0.52 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 6 3.75 310,000 0.80  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ

สืบสานศิลปวัฒนธรรม   จารตีประเพณแีละ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     

    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 27 16.87 294,000 0.76 กองการศกึษา 

    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 3.12 130,000 0.34 สำนักปลัด 

เทศบาล 

รวม 32 20.000 444,000 1.10  
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แบบ ผด.01 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 

จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน      

    5.1 แผนงานงบกลาง 3 1.87 22,063,800 57.04 สำนักปลัด 

เทศบาล 

    5.2 แผนงานการศกึษา 9 5.63 5,572,000 14.41 กองการศกึษา 

    5.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1.87 130,000 0.34 กองการศกึษา 

    5.4  แผนงานสาธารณสุข 6 3.75 525,000 1.36 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 21 13.12 28,183,800 73.14  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.63 200,000 0.52 สำนักปลัด 

เทศบาล, 

กองคลัง 

    6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 5.000 810,000 2.09 สำนักปลัด 

เทศบาล 
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    6.3 แผนงานการศกึษา 1 0.63 43,000 0.11 กองการศกึษา 

รวม 10 6.26 1,053,000 2.72  

 

แบบ ผด.01 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 

จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารบ้านเมืองท่ีดี      

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  9 5.62 385,000 1.00 สำนักปลัด 

เทศบาล 

รวม 9 5.62 385,000 1.00  

รวมทั้งสิ้น 160 100    100  
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แบบ ผด.02 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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
กำแพงกันดิน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย 39 
หมู่ที่ 7 ต. แม่อาย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกนัดิน ค.ส.ล. 
สูง 1.50  เมตร  ยาว  21.00  เมตร   
หนา  0.15 เมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  17/65 
 

157,500 ถนนเทศบาล
ซอย 39  
หมู่ที่ 7  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             



- 12 - 
 

- 12 - 
 

2. โครงการก่อสร้าง
กำแพงกันดิน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 
37/2 หมู่ที่ 7  
ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกนัดิน ค.ส.ล. 
สูง 2.00  เมตร  ยาว 70.00  เมตร 
หนา  0.20 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
 ที่   16 /65 
 

455,000 ถนนเทศบาล
ซอย 37/2 
หมู่ที่ 7  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 
 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 39/4 หมู่ที่  9   
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร
ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
149.00 ตารางเมตรตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 46/65 

89,400 ถนนเทศบาล 
ซอย 39/4 
หมู่ที่  9   
ต.มะลิกา 

กองช่าง             



- 13 - 
 

- 13 - 
 

4. โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 4/2 หมู่ที่ 1  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร    
ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
25.00 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างราว
เหล็กกันตกสูง 0.80 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 2 /65 

45,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 4/2  
หมู่ที่ 1  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
ซอย 34 (ทั่ง 2 ฝั่ง) 
หมู่ที่ 10 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. หนา0.15 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
106.00 ตารางเมตร พร้อมราวกันตก 
ยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่ 23/65 

70,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 34 
 (ทั่ง 2 ฝั่ง) 
หมู่ที่ 10  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 
 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 



- 14 - 
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6. โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย 53  
หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
108.00  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย     
ที่ 33/65 

64,800 ถนนเทศบาล
ซอย 53  
หมู่ที่ 5  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

7. โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 58/1 หมู่ที่ 8 
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
39.00 ตารางเมตรตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 43/65 

23,400 ถนนเทศบาล  
ซอย 58/1 
หมู่ที่ 8  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 58/5หมู่ที่ 8 
 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร  
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
80.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่ 42/65 
 

48,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 58/5 
หมู่ที่ 8  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
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9 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
ซอย 53/4  
(ช่วงที่1) 
หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 1.50 เมตรยาว 23.00 เมตร      
ลึก 1.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 34/65 

126,500 ถนนเทศบาล
ซอย 53/4 
(ช่วงที่ 1)  
หมู่ที่ 5  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 29/1หมู่ที่ 7  
ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร      
ลึก 1.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตวั
ยู ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ  
กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 68.00 เมตร  
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 
เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 0.30 เมตร 
จำนวน 4 ท่อน พร้อมก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว 24.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
96.00 ตารางเมตร และรื้อถอนถนนเดิม 
พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 18/65  

417,200 ถนนเทศบาล 
ซอย 29/1
หมู่ที่ 7  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

 

บบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 



- 16 - 
 

- 16 - 
 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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
คลองส่งนำ้ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล 
ซอย 39/13 หมู่ที่ 2  
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 28/65 

240,000 ถนนเทศบาล
ซอย 39/13 
หมู่ที่ 2  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

12. 
 

โครงการก่อสร้าง
คลองส่งนำ้ ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล 
 ซอย 39/12หมู่ที่ 9 
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 19.00 เมตร   
ลึก 1.00 เมตรหนา 0.15  เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่ 45/65 

102,500 ถนนเทศบาล 
ซอย 39/12
หมู่ที่ 9  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

13. 
 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาล 
ซอย 64 หมู่ที่ 3  
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  
668.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 29/65 

400,800 ถนนเทศบาล
ซอย 64  
หมู่ที่ 3  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล ซอย 
36หมู่ที่ 4  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   หรือพื้นที่ไมน่้อย
กว่า320.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 7/65 

192,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 36 
หมู่ที่ 4  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

15 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 64/A หมู่ที่ 10  
ต. มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
115.00 ตารางเมตร  
พร้อมรางระบายน้ำ  ค.ส.ล.  
กว้าง 0.25 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร     
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
 ที่ 47/65 
 
 

151,800 ถนน ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล 
ซอย 64/A 
หมู่ที่ 10  
ต. มะลิกา 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 18 - 
 

- 18 - 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

16 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 9/3หมู่ที่ 11  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว  35.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตรหรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  
122.50 ตารางเมตร   ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่  25/65 
 

73,500 ถนนเทศบาล 
ซอย 9/3 
หมู่ที่ 11  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 54/2หมู่ที่ 8  
ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล  
แบบฝาเหล็กกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 4.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่ 19/65 
 

220,400 ถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
ซอย 54/2
หมู่ที่ 8  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 



- 19 - 
 

- 19 - 
 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 57/7A  
หมู่ที่ 8 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า
150.00ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่   21/65 

90,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 57/7A 
หมู่ที่ 8  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

19. 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 4/2A หมู่ที่ 1  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4.00 เมตรยาว50.00เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า
200.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  1/65 

120,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 4/2A 
หมู่ที่ 1  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

20. 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 76 หมู่ที่ 7  
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.
กว้าง 1.20  เมตร ยาว  7.00  เมตร 
หนา 0.20 เมตร สูง 1.20 เมตร    
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พื้นไม่น้อยกวา่ 
56.00 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  38/65 

200,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 76  
หมู่ที่ 7  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 
 



- 20 - 
 

- 20 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 17 หมู่ที่ 3  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู  
พร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร  
ยาว  77.00 เมตร หนา 0.12 เมตร     
 ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย    
ที่ 5/65 

192,500 ถนนเทศบาล 
ซอย 17 
 หมู่ที่ 3  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

22 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล  
ซอย 29 หมู่ที่ 4     
 ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู
พร้อมฝารางระบายน้ำ  กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว  160.00  เมตร หนา 0.12 เมตร    
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร  
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.  กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร   . 
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร จำนวน 2 แห่ง  
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย     
ที่  10 /65 

410,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 29  
หมู่ที่ 4    
 ต. แม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 
 



- 21 - 
 

- 21 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล  
ซอย 39/13หมู่ที่ 6 
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำกว้าง 0.25 เมตร 
ยาว  26.00  เมตรหนา 0.12 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  14/65 

46,800 ถนนเทศบาล 
ซอย 39/13
หมู่ที่ 6  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

24 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 57/8 หมู่ที่ 6 
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร
ยาว  95.00 เมตร หนา 0.12 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร   
พร้อมรื้อถอนรางเดิม   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่   36/65 

210,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 57/8
หมู่ที่ 6  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
 



- 22 - 
 

- 22 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล 
ซอย 68/2  
(ต่อรางเดิม) หมู่ที่ 4  
ต. มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู    
พร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร
ยาว  49.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.30-0.80 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  31/65 

98,000 ถนนเทศบาล
ซอย 68/2 
(ต่อรางเดิม) 
หมู่ที่ 4  
ต. มะลิกา 

กองช่าง             

26 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
ซอย 68/3 หมู่ที่ 4 
ต. มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  30/65 

30,000 ถนนเทศบาล
ซอย 68/3
หมู่ที่ 4  
ต. มะลิกา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 23 - 
 

- 23 - 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 22หมู่ที่ 2  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร
ยาว  100.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 4/65 
 

200,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 22 
หมู่ที่ 2  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

28 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 34/3 
หมู่ที่ 10  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.
แบบฝาเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร 
ยาว  4.00  เมตร  หนา 0.12 เมตร    
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  22/65 
 

14,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 34/3
หมู่ที่ 10  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 



- 24 - 
 

- 24 - 
 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำ  กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.12 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่ 13/65 

300,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 35/4 
หมู่ที่ 6  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

30 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 37/A หมู่ที่ 7 
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำ  กว้าง 0.25 เมตร 
ยาว  22.00   เมตรหนา 0.12 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร  
พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 1.60 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมน่้อยกว่า
9.60 ตารางเมตร รื้อถอนพร้อมขนทิ้ง
12.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่ 15/65 
 

47,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 37/A 
หมู่ที่ 7  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



- 25 - 
 

- 25 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

31 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 46 หมู่ที่ 4  
ต. แม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู
พร้อมฝารางระบายน้ำกว้าง 0.25 เมตร 
ยาว  75.00  เมตร หนา 0.12 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่ 8/65 

135,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 46 
หมู่ที่ 4  
ต. แม่อาย 
 

กองช่าง             

32 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 57 (ทั้ง 2 ฝั่ง ) 
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว47.00เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร 
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
30.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่ 37/65 
 

112,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 57 
 ( ทั้ง 2 ฝั่ง )
หมู่ที่ 6 
 ต.มะลิกา 

กองช่าง             

   
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 26 - 
 

- 26 - 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

33 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 58/4หมู่ที่ 8  
ต. มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว  60.00   เมตร  หนา  0.12  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 41/65 
 

120,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 58/4
หมู่ที่ 8  
ต. มะลิกา 

กองช่าง             

34 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 74/1หมู่ที่ 7  
ต.มะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว  50.00   เมตร  หนา  0.12  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร  
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า
43.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  39/65 
 

125,800 ถนนเทศบาล 
ซอย 74/1
หมู่ที่ 7  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

   
 

 
 

แบบ ผด.02 
 



- 27 - 
 

- 27 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

35 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาล  
ซอย 9/1หมู่ที่ 11  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู
พร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร
ยาว  6.00  เมตร หนา 0.12 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร  
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่ 26/65 

25,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 9/1 
หมู่ที่ 11  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

36 โครงการก่อสร้าง 
ราวกันตก 
ถนนเทศบาล  
ซอย 9 หมู่ที่ 11  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตก
สูง  0.60  เมตร  ยาว  100.00 เมตร 
พร้อมติดตั้ง  
 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  27/65 

70,000 ถนนเทศบาล
ซอย 9  
หมู่ที่ 11 
 ต. แม่อาย 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 

 
 



- 28 - 
 

- 28 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

37 
 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล  
ซอย 50 หมู่ที่ 5  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล.
0.80 เมตร จำนวน  10  ท่อน  
พร้อมเทคอนกรีต หูช้าง  ค.ส.ล. 2 ข้าง 
หัวท้ายพร้อมรื้อถอนกำแพงกันดิน   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 11/65  

50,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 50  
หมู่ที่ 5  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

38 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 
1 ชั้น1 หลัง ขนาด กว้าง 9 เมตร  
ยาว 27 เมตรสูง  3 - 3.5  เมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่ 73/65  

1,200,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 

กองช่าง             

   
 

 

 
 

แบบ ผด.02 
 



- 29 - 
 

- 29 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

39 
 

โครงการถนนปลอดภัย 
โดยการขยายผวิจราจร 
ตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาล ซอย 44 
หมู่ที่ 4 ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัย 
โดยการขยายผวิจราจรหนา 0.15 เมตร 
 พื้นที่ไมน่้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร 
 ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสตกิ) 
82.00 ตารางเมตร  ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 23 ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  9/65 
 

153,200 ถนนเทศบาล
ซอย 44 
หมู่ที่ 4  
 ต. แม่อาย 

กองช่าง             

40 โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร  
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน 
ถนนเทศบาล ซอย 53 
หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัย  
โดยการตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)
92.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน  21  ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
 ที่ 35/65 

103,500 ถนนเทศบาล
ซอย 53 
หมู่ที่ 5  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 
 

- 30 - 
 

 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

41 
 

โครงการถนนปลอดภัย 
โดยการตีเส้นจราจร  
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน 
ถนนเทศบาล ซอย 57 
หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6  
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัย 
โดยการตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)
97.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน 
จำนวน 12  ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 40/65 

78,600 ถนนเทศบาล
ซอย 57 
หมู่ที่ 7 ถึง
หมู่ที่ 6 
 ต.มะลิกา 

กองช่าง             

42 โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร  
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน 
ถนนเทศบาล ซอย 58 
หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัย 
โดยการตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 
85.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 14  ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย   
ที่  44/65 

80,500 ถนนเทศบาล
ซอย 58 
หมู่ที่ 8  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 
 



- 31 - 
 

- 31 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

43 
 

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร  
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน 
และติดตั้งฝาเหล็ก 
รางระบายนำ้ 
ถนนเทศบาลซอย 
4/2หมู่ที่ 1 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัย.โดย
การตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)
120.00 ตารางเมตร  ติดตั้งปา้ยเตือน
จำนวน 19 ป้ายและติดตั้งฝารางเหล็ก1 ฝา 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่ 3/65 

112,500 ถนนเทศบาล
ซอย 4/2 
หมู่ที่ 1  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

44 โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร  
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน 
ถนนเทศบาลซอย 50
หมู่ที่ 5 ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัย 
โดยการตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)
67.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 13 ป้าย   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 12/65 

51,540 ถนนเทศบาล
ซอย 50 
หมู่ที่ 5  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



- 32 - 
 

- 32 - 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

45 
 

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร  
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน 
ถนนเทศบาล ซอย 32
หมู่ที่ 10 ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดย
การตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)
35.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน  6  ปา้ย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  24/65 

33,900 ถนนเทศบาล
ซอย 32 
หมู่ที่ 10  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

46 โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร  
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาล ซอย 68 
หมู่ที่ 4เชื่อม หมู่ที่ 10  
ต. มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดย
การตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)
58.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน 
จำนวน  9  ปา้ย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  32/65 
 

53,100 ถนนเทศบาล
ซอย 68  
หมู่ที่ 4 เชื่อม 
หมู่ที่ 10  
ต. มะลิกา 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 
 



- 33 - 
 

- 33 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

47 
 

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
พร้อมก่อสร้างถนน 
 ค.ส.ล. เชื่อมถนน 
อบจ. ถนนเทศบาล
ซอย 30 หมู่ที่ 3  
ต. แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดย
การตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)
110.00 ตารางเมตร  ติดตั้งปา้ยเตือน
จำนวน 14 ป้าย   ก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
45.00 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่ 6/65 

117,000 ถนนเทศบาล
ซอย 30 
หมู่ที่ 3  
ต. แม่อาย 

กองช่าง             

48 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 65  
หมู่ที่ 10 ต. มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า
32.00 ตารางเมตร   พร้อม 
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.กว้าง0.30เมตร 
ยาว 4.00 เมตรหนา 0.12 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมรื้อถอน  
ถนนเดิม  32.00 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย     
ที่ 48/65 

30,400 ถนนเทศบาล
ซอย 65 
หมู่ที่ 10  
ต. มะลิกา 

กองช่าง             

   
 

 

 

 
 



- 34 - 
 

- 34 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

49 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 68 
หมู่ที่ 10 ต. มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
กว้าง 5.20 เมตร ยาว 6.50 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า
33.80 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
เส้นผ่าศนูย์กลาง ขนาด 0.30 เมตร  
จำนวน 13 ท่อน   
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
 ที่  49/65 
 

40,000 ถนนเทศบาล
ซอย 68 
หมู่ที่ 10  
ต. มะลิกา 

กองช่าง             

50 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 16/4 
หมู่ที่ 2 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ปริมาณไมน่้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่  52/65 
 

8,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 16/4 
หมู่ที่ 2  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 



- 35 - 
 

- 35 - 
 

 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

51 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 22/3  
หมู่ที่ 2 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  51/65 

8,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 22/3  
หมู่ที่ 2  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

52 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 22/4 
หมู่ที่ 2 ต.แม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  50/65 

8,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 22/4 
หมู่ที่ 2  
ต.แม่อาย 
 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 



- 36 - 
 

- 36 - 
 

 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

53 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 26/1 
หมู่ที่ 3 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่   3/65 

20,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 26/1 
หมู่ที่ 3  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

54 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 29 
หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
 ที่ 55/65 
 

14,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 29 
หมู่ที่ 5  
ต.แม่อาย 
 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 

 



- 37 - 
 

- 37 - 
 

 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

55 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 29/2A 
หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่  60/65 

4,,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 29/2A 
หมู่ที่ 7  
ต.แม่อาย 
 

กองช่าง             

56 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 29/4 
หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
 ที่  6/65 

14,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 29/4 
หมู่ที่ 5  
ต.แม่อาย 
 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 

 



- 38 - 
 

- 38 - 
 

 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

57 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 29/6 
หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  57/65 

14,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 29/6 
หมู่ที่ 5  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

58 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 30/2 
หมู่ที่ 3 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
 ที่  54/65 

12,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 30/2 
หมู่ที่ 3  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 39 - 
 

- 39 - 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

59 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล 
ซอย 35/3A 
หมู่ที่ 6 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่  58/65 

16,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 35/3A 
หมู่ที่ 6  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

60 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 35/3B  
หมู่ที่ 7  ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  61/65 

40,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 35/3B 
หมู่ที่ 7   
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

   
 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 
 

- 40 - 
 

 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

61 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 35/4B 
หมู่ที่ 6 ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่  59/65 
 

20,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 35/4B 
หมู่ที่ 6  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

62 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 39/13A 
หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า  80 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  63/65   

16,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 39/13A 
หมู่ที่ 2 
 ต.มะลิกา 

กองช่าง             
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- 41 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

63 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 41 
หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า  80 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย    
ที่ 73/65 
 

16,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 41 
หมู่ที่ 8  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

64 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 53/10 
หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ปริมาณไมน่้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย   
ที่  64/65 

16,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 53/10 
หมู่ที่ 5  
ต.มะลิกา 
 

กองช่าง             
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- 42 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

65 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 53/4 หมู่ที่ 5  
ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า  60 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย   
ที่  65/65 
 

12,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 53/4 
หมู่ที่ 5  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

66 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 57/12 
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ปริมาณไมน่้อยกว่า  80 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่   71/65 

16,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 57/12 
หมู่ที่ 6  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 
 



- 43 - 
 

- 43 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

67 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 57/13A 
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับ เกลี่ยตามสภาพพื้นที ่
ปริมาณไมน่้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  70/65 

32,000 ถนนเทศบาล  
ซอย57/13A 
หมู่ที่ 6  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

68 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 57/15 
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ 
ปริมาณไมน่้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย   
ที่   72/65 

20,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 57/15
หมู่ที่ 6  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 
 



- 44 - 
 

- 44 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

69 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล 
 ซอย 57/17 
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ปริมาณไมน่้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่   68/65 
 

8,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 57/17  
หมู่ที่ 6  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

70 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 57/18 
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถม
ดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพืน้ที่ปริมาณ 
ไม่น้อยกว่า  40 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่   69/65 
 

8,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 57/18 
หมู่ที่ 6 
 ต.มะลิกา 
 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 
 



- 45 - 
 

- 45 - 
 

แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

71 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 57/2 
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ปริมาณไมน่้อยกว่า  40 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย    
ที่   67/65 
 

8,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 57/2 
หมู่ที่ 6  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             

72 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล 
ซอย 57/8B 
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ปริมาณไมน่้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย   
ที่  66/65 

16,000 ถนนเทศบาล 
ซอย 57/8B 
หมู่ที่ 6  
ต.มะลิกา 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

73 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเทศบาล  
ซอย 9/7 หมู่ที่ 11 
ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
ปริมาณไมน่้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที่  62/65 

16,000 ถนนเทศบาล  
ซอย 9/7 
หมู่ที่ 11  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

74 โครงการปรับปรุง
สะพาน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล 
ซอย 52/3 หมู่ที่ 8  
ต.แม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.   
ขยายผิวจราจรค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร พร้อม
รื้อถอนขนทิ้ง 70.00 ตารางเมตร  
 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย   
ที่  20/65 

50,000 ถนนเทศบาล
ซอย 52/3
หมู่ที่ 8  
ต.แม่อาย 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลแม่อาย 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษกิจ 
     2.1  แผนงานสร้างความเข้มเข็ง 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่มต่างๆ 
ในเขตเทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพ
ต่างๆในเขตเทศบาล  กิจกรรมการ
ฝึกอบรมอาชีพ  การทัศนศึกษาดูงาน
ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  

50,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพกลุ่ม
สตรีเทศบาลตำบลแม่อายกิจกรรมการ
ฝึกอบรมอาชีพ  การทัศนศึกษาดู
งาน ฯลฯ  
 

30,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลแม่อาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่อาย เช่น ค่า
วัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ  

100,000 ห้องประชุม
เทศบาล 
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

4 โครงการจัดแสดง
และจำหนา่ย
ผลิตภัณฑช์ุมชน
(OTOP)  
อำเภอแม่อาย 

อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่  ตามโครงการจัดแสดงและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอ
แม่อาย 

8,000 ที่ว่าการ
อำเภอแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

   
 

 

 
 

แบบ ผด.02 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษกิจ 
     2.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการสนบัสนนุการ
ดำเนินงานศนูย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจำตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นการดำเนนิงานโครงการ
สนับสนนุการดำเนนิงานศนูย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ดำเนินของศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล 
ฯลฯ เช่นคา่วัสดุ คา่อาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
 

10,000 ห้องประชุม
เทศบาล 
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

2 โครงการส่งเสริม 
การปลูกผักปลอดสารพิษ 
ห่างไกลโควิด-19 ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
ห่างไกลโควิด - 19 ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการ
ฝึกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ 
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวทิยากรและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 

30,000 ห้องประชุม
เทศบาล 
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเกษตรเทศบาล
ตำบลแม่อาย  กิจกรรมการฝึกอบรม  
การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เชน่  ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวทิยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

40,000 ห้องประชุม
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)
กิจกรรมการฝึกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน
ฯลฯ เช่น คา่อาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าตอบแทนวทิยากรและคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 

10,000 ห้องประชุม
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 
 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการ
ลาดตระเวนเฝา้ระวัง
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟปา่ 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10 ตำบลแม่อาย 
และหมู่ที่ 3,4,7,8,10ตำบลมะลิกา  

110,000 หมู่ที่ 1,2,3, 
4,8,10 
ตำบลแม่อาย 
และหมู่ที่ 
3,4,7,8,10 
ตำบลมะลิกา 
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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     3.2  แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ น้ำอุปโภค
บริโภคภายในเขต 
พื้นที่เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินงานโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบรโิภคใน
พื้นที่เทศบาล เชน่ ค่าจา้งเหมาตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ คา่วัสดุ คา่อาหารกลางวนั
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 

20,000 19 หมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ 
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นทีส่ีเขียว ในเขตเทศบาล
ฯลฯ เช่น คา่ตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร
กลางวัน คา่ใช้สอยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

5,000 พื้นที่
สาธารณะใน
เขตพื้นที่เขต
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผด.02 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน 
การจัดการขยะชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร  
ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ 

25,000 19 หมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

4 โครงการรณรงค์ 
การแก้ไขปัญหา 
หมอกควันและไฟปา่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า เชน่ ค่าตอบแทนวิทยากร   
ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 

20,000 19 หมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



- 54 - 
 

- 54 - 
 

 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการส่งเสริม
ประชาชนลดการใช้
สารเคมียาฆ่าแมลง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมประชาชนลดการใช้สารเคมี
ยาฆ่าแมลง  การอบรมให้ความรู้ 

20,000 19 หมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

                  

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      4.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการตักบาตรปีใหม่  เช่น  
ค่าวัสดุ  ฯลฯ 

10,000 วัดแม่อายหลวง กอง 
การศึกษา 

            

2 โครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษาและ
อาสาฬหบชูา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา
และอาสาฬหบูชา เชน่ ค่าวัสดุ ขี้ผึ้ง  
ค่าจัดสถานที่  ค่าเครื่องจตุปัจจยั
ไทยทาน  ฯลฯ   

10,000 วดัแม่อายหลวง กอง 
การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการประเพณียี่เป็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการประเพณียี่เป็ง เชน่  
ค่าจัดสถานที่ค่าของขวัญ ของรางวัล  
เงินรางวัลการประกวด  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

20,000 สำนักงาน
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง 
การศึกษา 

            

4 โครงการประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ 
โครงการประเพณีสงกรานต์  เชน่  
ค่าจัดสถานที่  ค่าตกแต่งรถสรงน้ำพระ 
ค่าของขวัญของรางวัล  
 เงินรางวัลการประกวด  
ค่าตอบแทนวงดนตรี  ค่าวัสดุ ฯลฯ 

50,000 สำนักงาน
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง 
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการสรงนำ้ 
พระนางมะลิกา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ 
โครงการพิธีสรงนำ้พระนางมะลกิา
เช่น ค่าวัสดุ ฯลฯ 

50,000 อนุสาวรีย ์
พระนางมะลิกา 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการส่งเสริม 
ประเพณีสงกรานต ์

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
ประจำปี  2565 

10,000 ที่ว่าการ 
อำเภอแม่อาย 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดชัยสถาน 

3,000 วัดชัยสถาน กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดดงส้มสุก 

3,000 วัดดงส้มสุก กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการสรงนำ้ 
พระธาตุวัดดงส้มสุก  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการ
ตามโครงการสรงน้ำพระธาตุวัดดงส้มสุก 

5,000 วัดดงส้มสุก กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดดอนชัย 

3,000 วัดดอนชัย กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดดอยแก้ว 

3,000 วัดดอยแก้ว กอง
การศึกษา 

            

12 โครงการสรงนำ้ 
พระธาตุวัดดอยแก้ว 

พื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนนุในการดำเนินการ
ตามโครงการสรงน้ำพระธาตุวัดดอยแก้ว 

5,000 วัดดอยแก้ว กอง
การศึกษา 

            

13 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดนิวาสสถาน 
 

3,000 วัดนิวาสสถาน กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

14 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดบ้านใหม่ปูแช่  

3,000 วัดบ้านใหม่ปูแช่  กอง
การศึกษา 

            

15 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดพระธาตปุูแช ่

3,000 วัดพระธาตปุูแช ่ กอง
การศึกษา 

            

16 โครงการสรงนำ้ 
พระธาต ุ
วัดพระธาตปุูแช ่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินการตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ 
วัดพระธาตปุูแช ่

5,000 วัดพระธาตปุูแช ่ กอง
การศึกษา 

            

17 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดมงคลนิมิต 
 

3,000 วัดมงคลนิมิต กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการประเพณี
สลากภัตต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดมงคลสถาน 
 

3,000 วัดมงคลสถาน กอง
การศึกษา 

            

19 โครงการประเพณี
สลากภัตต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดมาตุการาม 

3,000 วัดมาตุการาม กอง
การศึกษา 

            

20 โครงการสรงน้ำ 
พระธาตุ 
วัดมาตุการาม  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินการตามโครงการสรงน้ำ 
พระธาตุวัดมาตุการาม  

5,000 วัดมาตุการาม  กอง
การศึกษา 

            

21 โครงการประเพณี
สลากภัตต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดแม่อายหลวง   

3,000 วัดแม่อายหลวง กอง
การศึกษา 

            

22 โครงการ 
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินการตามโครงการสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 

10,000 วัดแม่อายหลวง กอง
การศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดสันตน้ม่วง    

3,000 วัดสันตน้ม่วง กอง
การศึกษา 

            

24 โครงการสรงนำ้ 
พระธาตุวัดสันตน้ม่วง  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินการตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ
วัดสันตน้ม่วง   
 

5,000 วัดสันตน้ม่วง   กอง
การศึกษา 

            

25 โครงการประเพณี
สลากภัตต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี
สลากภัตต์วัดสันผักหละ 

3,000 วัดสันผักหละ กอง
การศึกษา 

            

26 โครงการตั้งธรรมหลวง
เทศน์มหาชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวฒันธรรม
อำเภอแม่อาย  ในการดำเนินการตาม
โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ  

40,000 วัดแม่อายหลวง กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผด.02 

 



- 62 - 
 

- 62 - 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 
ครั้งที่ 46  
ประจำปี 2565 

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ 
แม่อาย ในการดำเนินการตามโครงการ
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ครั้งที่46
ประจำปี 2565  

30,000  ณ บริเวณสวน
บวกหาด 
อำเภอเมือง
เชียงใหม่ 

กอง
การศึกษา 

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มเข็ง 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูรฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูรฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าเครื่องสักการะ ค่าพลุดอกไมไ้ฟ ฯลฯ 

30,000 หอประชุม 
ที่ว่าการอำเภอ
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

2 โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิตติ์
พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงและวนัแม่แห่งชาติ  
12สิงหาคม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินกงานโครงการ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินนีาถพระบรม
ราชชนนี พนัปีหลวง และวนัแมแ่ห่งชาติ 
12 สิงหาคม  เช่น ค่าจดัสถานที่ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าเครื่องสักการะ ค่าพลุดอกไมไ้ฟ ฯลฯ  

30,000  หอประชุม 
ที่ว่าการอำเภอ
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
 

โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินงานโครงการ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องสักการะ  ค่าพลุ
ดอกไม้ไฟ ฯลฯ  

30,000 หอประชุม 
ที่ว่าการอำเภอ
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

4 โครงการวันคลา้ย 
วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินงานโครงการ
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช 
บรมนาถบพิตร  เช่น ค่าจัดสถานที ่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
 ค่าเครื่องสักการะ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ 
 

20,000 หอประชุม 
ที่ว่าการอำเภอ
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการวันปิยมหาราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการวันปิยมหาราช  เชน่ 
 ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าเครื่องสักการะ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟฯลฯ 

20,000 หอประชุม 
ที่ว่าการอำเภอ
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน      
     5.1  แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

18,413,400 ศาลา
เอนกประสงค์/
วัดทุกหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการสนบัสนนุ
เบี้ยความพิการในเขตเทศบาล 

3,242,400 ศาลา
เอนกประสงค์/
วัดทุกหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

408,000 ศาลา
เอนกประสงค์/
วัดทุกหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

5.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน      
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     5.2  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1. โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเดน่)
จำนวน 200 วัน เปน็จำนวนเงนิ 
735,000.-บาท 
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน จำนวน  100,000  บาท 
3. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา จำนวน  20,000 บาท 
4. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา  จำนวน  18,000.บาท   
5. โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย
(บ้านเด่น) จำนวน 50,000.-บาท 
6. โครงการพัฒนาขา้ราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย
(บ้านเด่น)  จำนวน  24,000.-บาท 
7. โครงการกิจกรรมรักการอ่าน 
ในสถานศึกษา จำนวน 50,000.-บาท 

1,499,450 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 
ตำบลแม่อาย 
(บ้านเด่น)  

กอง 
การศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการ 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน  495,250.-บาท   
9. 9.เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
จำนวน 7,200  บาท 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1. โครงการอาหารกลางวัน  ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแมอ่าย 
(บ้านเด่น)  จำนวน  205,800.-บาท 
2. โครงการอาหารกลางวัน  
 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 
จำนวน  102,900.-บาท 
3. โครงการอาหารกลางวัน  
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง 
จำนวน  102,900.-บาท  
4. โครงการอาหารกลางวัน  
 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน 
จำนวน  128,625.-บาท 
5. โครงการอาหารกลางวัน 
  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว 
จำนวน 334,425.-บาท 
6. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุ 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  
จำนวน 289,000. บาท 

1,197,550 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
เทศบาลตำบล
แม่อาย 5 แห่ง 

กอง 
การศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการ 
จัดการศึกษาสำหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) จำนวน  33,900 บาท 
 

               

                  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการพัฒนาครู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ
โครงการพัฒนาครู  เช่น ค่าจัดสถานที ่
ค่าพาหนะ  คา่วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ฯลฯ   

20,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง 
การศึกษา 

            

4 โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการรณรงค์
เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศกึษา 

3,000 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล 
ตำบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 

กอง 
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการส่งเสริมการมี
งานทำให้แก่เด็กนักเรียน
หรือนักศึกษาในช่วงปิด
การเรียนหรือช่วงเวลา
ว่างจากการเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่
เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดการ
เรียนหรือช่วงเวลาว่างจากการเรียน  
(ช่วยปฏบิัติติงานราชการตามนโยบาย
รัฐบาล) เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าจ้าง  ฯลฯ 

50,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง 
การศึกษา 

            

6 โครงการสนบัสนนุ
อาหารกลางวันให้แก่ 
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา12 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินงานตามโครงการสนบัสนนุอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา  12  

1,764,000 โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา12  

กอง 
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการสนบัสนนุอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบา้นดอนชัย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินงานตามโครงการสนบัสนนุ
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านดอนชัย 

525,000 โรงเรียน 
บ้านดอนชัย 

กอง 
การศึกษา 

            

8 โครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี
(โครงการศูนย์ฯ)    

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินการโครงการลูกเสือ-เนตรนารี 
(โครงการศูนย์ฯ) 

30,000 โรงเรียน 
บ้านดอนชัย 

กอง 
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการสนบัสนนุอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนสันป่าเหียว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินงานตามโครงการสนบัสนนุ
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสันป่าเหียว 

483,000 โรงเรียน 
สันปา่เหียว 

กอง 
การศึกษา 

 

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

5.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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     5.3  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เช่น ค่าวัสดุ  ค่าเงินรางวัล คา่จดัสถานที่
แข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   
ค่าถ้วยรางวัลการแข่งขัน  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ฯลฯ  

50,000 สนามเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง 
การศึกษา 

            

2 โครงการค่าใช้จ่ายเงิน 
ในการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนิน
โครงการค่าใช้จ่ายเงินในการแขง่ขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น   
ค่าส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์  ป้ายประชาสัมพันธ์
ฯลฯ  

30,000 สนามเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง 
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการฝึกทักษะกีฬา
สำหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนิน
โครงการฝึกทักษะกีฬาสำหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแมอ่าย
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์  
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ  

50,000 ห้องประชุม 
และสนาม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง 
การศึกษา 

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

5.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน      
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     5.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่
เช่น ค่าใช้จา่ยในการอบรมทาง 
ด้านสาธารณสุขในกลุ่มผูป้ระกอบการ
งานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการ 
จำหน่ายเนื้อสตัว์และชำแหละเนื้อสัตว์ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

35,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการป้องกัน
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ
โควิด-19 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา2019
หรือโควิด - 19 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ คา่อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

20,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แมอ่าย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า เชน่ 
 ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัด ุ
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ค่าอาหารกลางวนั ค่าใชส้อยอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   

10,000 19 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

4 โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ
ดำเนินการตามโครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่1,2,3,4,5,6,7,8,10,11  
ตำบลแม่อาย และหมู่ที่ 2,3,4,5,6,7, 
8,9,10 ตำบลมะลิกา 
 

380,000 19 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการสนบัสนนุการ
เฝ้าระวังและป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID- 19) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่อายตามโครงการสนบัสนุน 
การเฝ้าระวังและป้องกัน อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่    

50,000 ที่ว่าการ 
อำเภอแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

6 โครงการจัดเตรียมความ
พร้อมสถานที่กักกันโรค
(Local quarantine  
เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID- 19) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่อายตามโครงการจัดเตรียม
ความพร้อมสถานที่กักกันโรค 
(Local quarantine  เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID- 19) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 อำเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่  
 

30,000 ที่ว่าการ 
อำเภอแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด
เทศบาลตำบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด  กิจกรรมการฝึกอบรม
เช่น ค่าอาหารเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวทิยากร และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

200,000 เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

                  

 

แบบ ผด.02 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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     6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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
ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิด
เหตุบนท้องถนนโดย
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนทอ้งถนน
โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 

400,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาล 
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

2 โครงการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย  ในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย เช่น วสัดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม  
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

200,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาล 
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการชุมชน
ปลอดภัยป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยการ
ติดตั้งถังดับเพลงิใน
พื้นที่ชุมชน/วัด ในเขต
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการชมุชน
ปลอดภัยป้องกันและระงบัอัคคีภัยโดย
การติดตั้งถังดับเพลงิในพื้นที่ชุมชน/
วัด ในเขตเทศบาล เชน่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ  

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝกึอบรม
ชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบตัิประจำ
เทศบาลตำบลแม่อาย เช่น คา่อาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ  

80,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน เทศบาล
ตำบลแม่อาย หลักสูตร
จัดตั้งและหลักสูตร
ทบทวน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝกึอบรม
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตำบลแม่อายหลักสูตรจดัตั้ง
และหลักสูตรทบทวน เชน่ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ  

50,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการ
ฝึกอบรม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

20,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหต ุ
ทางถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย  กิจกรรมการฝึกอบรม
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์  
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

20,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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     6.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการการศึกษา
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินการตามโครงการการศึกษา
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนกัเรียน 
เงินอุดหนุนกองร้อยตำรวจตระเวน
ชายแดน  ที่  334  

43,000 กองร้อยตำรวจ
ตระเวนชายแดน 
ที่  334 

กอง 
การศึกษา 

            

                  

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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
ตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย  

20,000 19 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

2 โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายในการ
ฝึกอบรมของนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างเทศบาลและพนักงานจา้ง  

20,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 
 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการวันเทศบาล วนัที่ 24 เมษายน
เช่น ค่าจัดจา้งทำสื่อประชาสัมพันธ์   
ค่าจัดจ้างการจัดทำวีดิโอ  
 ค่าจัดจ้างทำวีดทิัศน์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

5,000 ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

4 โครงการ Big 
Cleaningday 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ 
โครงการ Big Cleaningday เชน่  
ค่าวัสดุ ค่าจดัทำป้าย คา่อาหาร ฯลฯ  

10,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ผล 
การดำเนินงาน
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์ผลการ
ดำเนินงานเทศบาล  เช่น คา่จัดจ้างทำสื่อ
ประชาสัมพนัธ์  ค่าจัดจา้งการจดัทำวีดิโอ 
ค่าจัดจ้างทำวีดทิัศน์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   

50,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

6 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

20,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่อำเภอแม่อาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง   
ในการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่
อำเภอแม่อาย   

50,000 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
ดอยล่าง 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

8 โครงการบริการรับ
ชำระภาษีนอก
สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการบริการรับชำระภาษนีอก
สำนักงาน 

10,000 ศาลา
เอนกประสงค์
ประจำ
หมู่บ้าน/วดัใน
พื้นที่เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กองคลัง             

9 โครงการสำรวจ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการ
โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ินในเขตเทศบาล 

200,000 19 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กองคลัง             

 

 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลแม่อาย 
.1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
     แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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. ถังน้ำไฟเบอร์กลาส เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังนำ้ 
 แบบไฟเบอร์กลาส  จำนวน 6 ใบๆ ละ
10,100 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ขนาดที่กำหนดเปน็ขนาดที่จนุ้ำได้ 
ไม่น้อยกว่าความจุ 2,500 ลิตร 
2. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
3.ราคาไม่รวมขาตั้ง และค่าติดตั้ง 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2563 สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2563 ลำดับที่ 10.10
หน้า 25 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
หน้า 83 เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสตัว์ 

60,600 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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.2.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
     แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 ท่อพญานาค 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อพญานาค
จำนวน  1  ท่อน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว  
ยาวไมน่้อยกว่า 6 เมตร  
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้กำหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมคีวามจำเปน็ 
ต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิน่หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่
หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ 
เพื่อใช้ในงานโรงฆา่สัตว์  
 

10,000 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 
 
 
 
 



- 93 - 
 

- 93 - 
 

 
 
3.  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
     แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 รอกโซ่ไฟฟ้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า
จำนวน  1  ชุด 
ุคุณลักษณะพื้นฐาน 
- ยกน้ำหนักไดไ้ม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม 
- ติดตั้งรีโมทควบคุม ขึน้-ลง  
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้กำหนด 
ไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  
แต่เทศบาลมีความจำเปน็ต้องจดัซื้อและ
ซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหา
อย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอ่ืน
เคยจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสตัว์ 
 

37,000 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล 
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลแม่อาย 
 

4.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
     แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง   จำนวน  14  เครื่องๆ ละ
1,500  บาท    
เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนยพ์ัฒนาเด็ก 
จำนวน  5  เครื่อง   
และใช้งานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
แม่อาย จำนวน  9  เครื่อง 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้กำหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมคีวาม
จำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือ
ราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน
การศึกษาไม่กำหนดระดับ   

21,000 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
แม่อาย และ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02/1 



- 95 - 
 

- 95 - 
 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลแม่อาย 
 

5.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องกดน้ำร้อน-เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำนำ้เยน็-น้ำร้อน 
สแตนเลส (ถังควำ่)สแตนดาร์ด
จำนวน   1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- โครงสร้างใชส้แตนเลสเกรด A 
- มีมาตรฐาน ISO 9002 
- การใช้กระแสไฟฟา้
220V. /50Hz. / 60 Hz. 
- Compressors : 79 วัตด์: 1/10 แรงม้า 
- การทำนำ้เย็น/ชั่วโมง :4ลติร/1แกลลอน 
- การทำนำ้ร้อน 2 ลิตร ต่อ 30 นาท ี
- รับประกันคอมเพรสเซอร ์2 ปี 
- รับประกัน ระบบความเย็น ความร้อน1ป ี
 

5,000 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผด.02/1 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้กำหนดไว้
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือ
ราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ใน
งานโรงฆ่าสตัว ์
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลแม่อาย 
6.  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
     แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองฉีดแรงดันสูง
จำนวน  1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- แรงดันไม่น้อยกวา่ 100 บาร์  
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงงานหนกั สำหรับ
งานอุตสาหกรรม  
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้กำหนดไว้
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือ
ราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ 
 เพื่อใช้ในงานโรงฆา่สัตว ์

24,000 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผด.02/1 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องเติมอากาศ 
บ่อบำบัดนำ้เสีย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเติมอากาศ 
บ่อบำบัดนำ้เสียจำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ
25,000 บาท 
- เครื่องเติมอากาศแบบ AEROJET 
(Aerojet 2hp.220v.) 
- มอเตอร ์2 แรงม้า  
- กำลังไฟ220V  
- ทุ่นพลาสติกรูปตัวยู ฉีดโฟมดา้นในย่อย
แบบไฮดรอริกแกน เพลา และใบพัด
เป็นสแตนเลส  
- รวมค่าขนส่ง  
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้กำหนดไว้
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือ
ราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ใน
งานโรงฆ่าสตัว ์

100,000 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
 

แบบ ผด.02/1 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

 

7.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
 ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดงันี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดบั(Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า4 MB  
 ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหนว่ย 
 

22,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

            

 

แบบ ผด.02/1 

 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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

  ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 
หรือ   
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน่้อยกว่า 6 MB ต้องมคีวามเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB  
จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 
ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 12 นิ้ว  

               

 
แบบ ผด.02/1 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA
จำนวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  
Interface) แบบ 10/100/1000 . 
Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไมน่้อยกว่า1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth  
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563  รายการที่ 12 

               

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

 



- 102 - 
 

- 102 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องพิมพ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง   
ราคา 4,300 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผูผ้ลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไ์มน่้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่19 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสสีำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอ่นาที(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า 50 แผ่น  
 

17,200 สำนักงาน
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

            

 
แบบ ผด.02/1 

 

 



- 103 - 
 

- 103 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - สามารถใชไ้ด้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom  
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563  รายการที่ 42 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

 



- 104 - 
 

- 104 - 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องสำรองไฟฟ้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีกำลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า1 kVA 
(600 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟา้ไดไ้ม่น้อยกว่า
15 นาท ี
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563  รายการที่ 63 

58,00 สำนักงาน
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

 



- 105 - 
 

- 105 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point)แบบที่ 1  
จำนวน 4 เครื่องราคา 5,400 บาท    
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน
(IEEE 802.11b, g, n, ac)  
ได้เป็นอย่างน้อย  
- สามารถทำงานที่คลืน่ความถี่ 2.4 GHz 
และ 5 GHz 
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน
WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถทำงานไดต้ามมาตรฐาน
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet)  
 

21,600 สำนักงาน
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

            

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

 



- 106 - 
 

- 106 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได ้
-โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ 
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
 รายการที่ 35 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

7.2 แผนงานการพาณิชย์ 



- 107 - 
 

- 107 - 
 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไ์มน่้อยกว่า 
1,200x1,200  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่19 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสสีำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จำนวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
 
 

4,300 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบล
แม่อาย 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

แบบ ผด.02/1 

 

 



- 108 - 
 

- 108 - 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

  - มีถาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า50แผ่น 
  - สามารถใชไ้ด้กับA4, Letter, Legal
และ Custom 
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563  รายการที่ 42 
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- 7 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย   ได้มมีตใิห้ความเห็นชอบ

ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตำบลแม่อาย  เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 

ดังนั้น  เพื่อให้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาล   

ตำบลแม่อายสามารถใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการ

ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงาน

ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผูบ้ริหาร 
 

จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   20    ตุลาคม   พ.ศ. 2564 

 

 
(นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ)  

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
 

 


