
1 

 

1 

 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามป และ
แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแผนการดําเนินงานจะมีจุดมุงหมาย เพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาท่ีดําเนินการจริงทุงหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการกิจกรรมในการดําเนินงาน 

  เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีได
วางไว และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

 

 

   

  แผนดําเนินงาน มีจุดมุงหมายแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
พัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให
แนวทางในการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลแมเมาะมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี และจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดําเนินงานท้ังหมดในป พ.ศ. 2560 

  แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินในการควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

 

 

  ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะเก็บรวบรวมขอมูลแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมเมาะ หนวยงานราชการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ใน
พ้ืนท่ี ท่ีจะดําเนินงานในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการ
ดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

1) งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลแมเมาะ รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีเทศบาล
ตําบลแมเมาะใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีเทศบาลตําบลแมเมาะดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ 

บทนํา 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
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3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี
ของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยการตรวจสอบจากการสอบถามไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเทศบาลตําบลแมเมาะพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดาํเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
  ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมาการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ นําขอมูลท่ีไดเก็บ
รวบรวมวิเคราะหแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด แลวจัดทําเปนรางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยพิจารณากําหนดใหแผนการดําเนินงานจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีเคา
โครงแผนงานดําเนินงาน 2 สวน คือ 
 

  สวนท่ี 1  บทนํา 
 บทนํา 
 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

  ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศในแผนดําเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ เสนอรางแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมเมาะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานดังกลาว แลวเสนอผูบริหาร (นายกเทศมนตรีตําบล
แมเมาะ) ประกาศเปนแผนดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยปด
ประกาศไวในท่ีเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

1) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตรีตําบล     
แมเมาะ) ในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

3) เพ่ือแสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 

4) เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ 

ประโยชนของแผนดาํเนินงาน 
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5) เพ่ือใหงายตอการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมในปนั้นๆ 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงถนน     

แอสฟลทติกคอนกรีต     

บานหวยเปด หมูที่ 1

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต จํานวน 3 จุด

2,212,000 หมูที่ 1 กองชาง

จุดที่ 1 สายสามแยกหอกระจาย

ชาวหวยขมิ้นขางศาลาพักรถ 

ขนาดผิวจราจรกวางประมาณ 

3.50-4.00 ม. ความยาว 953.00

 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 4,362.00 ตร.

ม. และอื่นๆ (งบประมาณ 

1,521,000.00 บาท)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ)

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

จุดที่ 2 สายขางสนามกีฬาถึง

สะพานฝงเกษตร ขนาดผิวจราจร

กวางประมาณ 6.00 ม. ความยาว

 253.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1,518.00

 ตร.ม. และอื่นๆ (งบประมาณ 

485,000.00 บาท)

จุดที่ 3 สายซอย 13 สวนเกษตร 

ขนาดผิวจราจรกวางประมาณ 

3.00 ม. ความยาว 136.00 ม. 

หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 408.00 ตร.ม. และอื่นๆ 

(งบประมาณ 206,000.00 บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

2 โครงการปรับปรุงถนนสาย

ระหวางหมูที่ 4 ไปหมูที่ 1 บาน

เมาะสถานี หมูที่ 4

โดยการรื้อผิวถนนเดิมและลงหิน

คลุกชั้นพื้นทางบดอัดแนน หนา 

0.20 ม. และปูยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ผิวถนนกวาง 6.00 ม.

 ยาว 700.00 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

4,200 ตร.ม. พรอมไหลทางเฉลี่ย

ขางละ 0.50 ม.

2,360,000 หมูที่ 4 กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนสาย

สํานักสงฆสุขสวาง ฝงหวย

ขมิ้น บานเมาะสถานี หมูที่ 4

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 

ยาวรวม 190.00 ม. หนา 0.15 ม.

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 760.00 

ตร.ม.

490,000 หมูที่ 4 กองชาง

4 โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุกพรอมบดอัดแนน      

บานปงชัย หมูที่ 5

ปรับปรุงถนนหินคลุกพรอมบด

อัดแนน จํานวน 2 จุด

1,025,000 หมูที่ 5 กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

จุดที่ 1 ถนนสายหวยปาผา ขนาด

กวาง 4.00 ม. ความยาว 700.00

 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 2,800.00 ตร.ม.

จุดที่ 2 ถนนสายสันเกาโก ขนาด

ถนนกวาง 4.00 ม. ยาว 637.00 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 2,548.00 ตร.

ม. พรอมสรางทอลอดเหลี่ยม 

ขนาด กวาง 2.50x1.80 ม. จํานวน

 3 ชอง ยาว 4.00 ม. และวางทอ 

คสล. มอก ชั้น 3 ขนาด 0.80 ม. 

จํานวน 16 ทอน
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 11

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

สายหลังอาคารพาณิชย บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจรกวาง2.70-4.00 

ม. ยาวรวม 238ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 789.00 

ตร.ม.

485,000 หมูที่ 8 กองชาง

6 โครงการปรับปรุงและขยาย

ถนนสายหนาโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ บานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

ปรับปรุงและขยายถนนสาย

หนาโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

ขนาดถนนกวาง 3.50 ม. 

ความยาว 142.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอย

กวา 497.00 ตร.ม.

300,000 หมูที่ 8 กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

ภายในหมูบานเวียงสวรรค 

หมูที่ 9

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน จํานวน

 7 จุด

1,670,000 หมูที่ 9 กองชาง
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 12

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

จุดที่ 1 สายศูนยวิสาหกิจชุมชน 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. 

ความยาว 213.00 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

1,065.00 ตร.ม. (งบประมาณ 

665,000.00 บาท)

จุดที่ 2 สายบานพอหนานแปงถึง

บานคุณจันทรเพ็ญ จิ๋วบาง (สาย

ตลาดใหม)  ขนาดผิวจราจรกวาง

4.00 ม. ความยาว 75.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 300 ตร.ม. (งบประมาณ 

169,000.00 บาท)
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 13

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

จุดที่ 3 สายบานคุณกนกวรรณ

ถึงนายคอ (สายเลียบทางรถไฟ) 

ขนาดผิวจราจรกวาง4.00 ม. 

ความยาว 165.00 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

660 ตร.ม. (งบประมาณ 

371,000.00 บาท)

จุดที่ 4 สายบานนางนวล โทภัทร

 ถึงบานคุณดุษฎี เรือนมา ขนาด

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ความยาว

 58.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 232.00 

ตร.ม. (งบประมาณ 133,000.00

 บาท)
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 14

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

จุดที่ 5 สายบานนายประเสริฐ 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 

ความยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม.

 หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

236.00 ตร.ม. (งบประมาณ 

136,000.00 บาท)

จุดที่ 6 สายบานนายชาตรี ถึง

บานบุญเชิด ธรรมสาร ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 ม. ความยาว 

55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 220.00 ตร.ม.

 (งบประมาณ 127,000.00 บาท)

จุดที่ 7 สายบานคุณรําเพย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 

ความยาว 27.00 ม. หนา 0.15 ม.

 หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

108.00 ตร.ม. (งบประมาณ 

69,000.00 บาท)
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 15

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

8 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางภายในหมูบาน

บานเวียงสวรรค หมูที่ 9

ปรับปรุงถนนลาดยาง

ภายในหมูบาน จํานวน 2 จุด

1,530,000 หมูที่ 9 กองชาง

จุดที่ 1 สายบานนายมานิตย  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. 

ความยาว 443.00 ม. หนา 0.05 

ม. หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

2,215.00 ตร.ม. (งบประมาณ 

770,000.00 บาท)

จุดที่ 2 สายบานนางจันทรเพ็ญ 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. 

ความยาว 436.00 ม. หนา 0.05 

ม. หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

2,180.00 ตร.ม. (งบประมาณ 

760,000.00 บาท)
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 16

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.1 การคมนาคมและการจัดการจราจร

        (1) การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนและระบบจราจรใหประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

9 โครงการติดตั้งราวกันตก 

(การดเรล) รอบสนามกีฬา

และศูนยเครื่องจักรกล

เทศบาลตําบลแมเมาะ (บาน

นาแขมพัฒนา หมูที่ 11

ติดตั้งราวกันตก (การดเรล) 

ความยาวรวม 240.00 ม.

450,000 หมูที่ 11 กองชาง

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 

(วัด) บานหวยเปด ม.1

ปรับปรุงงานผิวถนน กวาง 4.00 

เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตาราง

เมตร

300,000 วัดมงคลเกษตร กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

11 โครงการถนนลูกรังบดอัดหวยน้ํา

งาม บานปงชัย ม.5

ถนนลูกรัง ขนาดกวาง 5.00เมตร

 ยาว 1,160.00 เมตร,หนา 0.20

เมตร,หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,800.00ตารางเมตร

310,000 บานปงชัย กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

11,132,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า17

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

1 โครงการอุดหนุนใหแกการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด

ลําปาง

เพื่อขยายเขตไฟฟาและพาด

สายดับในพื้นที่เทศบาล

ตําบลแมเมาะ

2,500,000 กฟภ.

จังหวัด

ลําปาง

กองชาง

2 โครงการอุดหนุนใหแกการ

ประปาสวนภูมิภาค จังหวัด

ลําปาง

เพื่อขยายเขตประปา ในพื้นที่

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

ตําบลแมเมาะ อําเภอแม

เมาะ จังหวัดลําปาง

1,000,000 กปภ.

จังหวัด

ลําปาง

กองชาง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.2 การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา

        (1) การกอสราง ปรับปรุง ระบบไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีปจจัยพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.2 การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา

        (1) การกอสราง ปรับปรุง ระบบไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีปจจัยพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

3 โครงการประปาหมูบาน บานหวย

เปด ม.1

จัดซื้อ สารสม 50 กก./ถุง จํานวน

 50 ถุง, คลอรีน 50 กก./ถัง 

จํานวน 35 ถัง ปูนขาว จําวน 20 

กก./ถุง จํานวน 50 ถุง และน้ํายา

เรงการตกตะกอน (ไบริเมอร) 

1000 ซีซ/ีขวด จํานวน 50 ขวด

246,000 ประปา บาน

หวยเปด

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

4 โครงการตูน้ําดื่มชุมชน บานหางฮุง

 ม.3

จัดซื้อตูน้ําหยอดเหรียญระบบ RO

 จํานวน 2 ตู

100,000 อาคาร

เอนกประสงค

 บานหางฮุง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถังสง

น้ําประปา พรอมเปลี่ยนวัสดุกรอง

ถังกรองน้ําประปาหมูบานหางฮุง 

ม.3

จัดจางวัสดุกรองน้ําขนาด 150 

ซม. จํานวน 1 ชุด วัสดุกรองถัง

กรองน้ํา 120 ซม. ขัดสนิมทําสีหอ

ถังสูงเดิม จํานวน 1 งาน

202,000 ประปาบาน

หางฮุง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

   1.2 การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา

        (1) การกอสราง ปรับปรุง ระบบไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีปจจัยพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

6 โครงการขยายทอเมนตสง

น้ําประปาไปฝงหวยขมิ้น บานแม

เมาะสถานี ม.4 (ตอยอด)

จัดซื้อทอ PVC 4  นิ้ว ยาว 4 เมตร

 ชั้น 13.5 จํานวน 300 เสน น้ํายา

ประสานทอขนาด 1000 กรับชนิด

มีแปรง จํานวน 50 กระปอง ขอ

ตอตรง 4 นิ้ว อยางหนา 140 อัน 

ปายโครงการ 1 ปาย

300,000 บานแมเมาะ

สถานี ฝงหวย

ขมิ้น

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

7 โครงการประปาหมูบาน บานใหม

นาแขม ม.7

กอสรางถังเก็บน้ําทรงแชมเปญ 

ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พรอม

อุปกรณ และทอเมน

3,990,000 บานใหมนา

แขม ม.7 ต.แม

เมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

8 โครงการวางแนวทอประปา บาน

นาแขมพัฒนา ม.11 

(น้ําอุปโภค บริโภคในครัวเรือน)

งานวางทอประปา ขนาด 3 นิ้ว 840,000 บานนาแขม

พัฒนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

9,178,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงพื้นที่ (ศูนย อสม.)

 บานหวยเปด ม.1

งานรื้อและติดตั้งเครื่องเลนเด็ก 

และงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมปรับปรงภมิทัศน

100,000 บานหวยเปด กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

2 โครงการปรับภูมิทัศนภายในวัดทุง

กลวยโพธาราม บานเมาะหลวง 

(มอนทุงกลวย) ม.8

กอสรางสธูบ ขนาดกวาง 8.00 ม.

 ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.

300,000 วัดทุงกลวยโพ

ธาราม ม.8 ต.

แมเมาะ อ.แม

เมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

   1.3 การจัดการผังเมืองชุมขน

        (1) การกอสราง และจัดวางระบบผังเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย และบริหารจัดการพื้นที่ใหมีความเหมาะสม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข



21

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 21

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

   1.3 การจัดการผังเมืองชุมขน

        (1) การกอสราง และจัดวางระบบผังเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย และบริหารจัดการพื้นที่ใหมีความเหมาะสม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

3 โครงการปรับสภาพแวดลอมภูมิ

ทัศน และระบบสาธารณูปโภค

ในโรงเรียน ตําบลแมเมาะ

การปลูกตนไมยืนตนปรับ

สภาพแวดลอม จัดซื้อปาลมหาง

กระรอก จํานวน 20 ตน ปาลมยะ

วา จํานวน 10 ตน ตนหูกระจง 6 

ตน ตนไทรเกาหลี จํานวน 50 ตน

 กอสรางอางลางหนา ลางมือ 

แปรงฟนและการจัดทําราง

ระบายน้ํา จํานวน 3 จุด

1,612,000 โรงเรียน

อนุบาลแมเมา 

(ชุมชน 1)

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.3 การจัดการผังเมืองชุมขน

        (1) การกอสราง และจัดวางระบบผังเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย และบริหารจัดการพื้นที่ใหมีความเหมาะสม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

4 โครงการปรับภูมิทัศนที่จอดรถ

เกษตรกร และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

อาคารที่พักเกษตรกร 

ตําบลแมเมาะ

กอสรางโรงจอดรถขนาดกวาง 

5.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร 

จํานวน 1 แหง ลาดยาง จุดที่ 1 

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 18.00

 เมตร หนา 5 เซนติเมตร จุดที่ 2 

ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 

20.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร 

พรอมทอ คสล. ขนาด 0.40 เมตร

 ชั้น 3 จํานวน 8 ทอน หรือพื้นที่

ถนนลาดยางแอสฟลท็ตองไมนอย

กวา 326 ตารางเมตร จํานวน 1 

แหง, จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง, ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อน

กระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (3ฟุต) 

จํานวน 2 ตู, โนตบุค สําหรับ

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

498,000 ทุกหมูบาน 

ทุกตําบลใน

อําเภอแมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.3 การจัดการผังเมืองชุมขน

        (1) การกอสราง และจัดวางระบบผังเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย และบริหารจัดการพื้นที่ใหมีความเหมาะสม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาลจาว

พอขุนโต บานแมเมาะสถานี ม.4 

ตําบลแมเมาะ

งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 1210.00 ตารางเมตร

450,000 ศาลจาวพอขุน

โต บานแม

เมาะสถานี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

2,960,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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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 โครงการปรับปรุงและติดตั้ง

รั้วตาขายลอมรอบสนามฟุต

ซอล บานหวยรากไม หมูที่ 2

โดยการปรับปรุงและติดตั้งรั้วตา

ขายลอมรอบสนามฟุตซอล ความ

ยาวรวมประตู 112.00 ม. 

ปรับปรุงขยายพื้นที่ใชสอย สนาม

ฟุตซอลพรอมมุงหลังคา ขนาด

กวาง 4.50 ม. ยาว 30.00 ม. 

จํานวน 2 ขาง หรือมีพื้นที่ใชสอย

รวมไมนอยกวา 405.00 ตร.ม.

1,037,000 หมูที่ 2 กองชาง

2 โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงคผุสูงอายุ บาน

หวยรากไม หมูที่ 2

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค

ผูสูงอายุ โดยการปูกระเบื้องพื้น 

245.00 ตร.ม. เปลี่ยนหลังคา 

459.00 ตร.ม. และอื่นๆ

800,000 หมูที่ 2 กองชาง

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

3 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงคฌาปนสถาน

ประจําหมูบาน บานหางฮุง 

หมูที่ 3

กอสรางลานอเนกประสงคฌาปน

สถานประจําหมูบาน มีพื้นที่ไม

นอยกวา 230.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย

 0.15 ม. และอื่นๆ

120,000 หมูที่ 3 กองชาง

4 โครงการปรับปรุงอาคาร 

ศสมช. บานเมาะสถานี หมูที่ 4

ปรับปรุงอาคาร ศสมช. โดยการ

ปรับปรุงและตอเติมอาคารเดิม มี

ขนาดความกวาง 8.00 ม. ยาว 

8.00 ม. จํานวน 1 หลัง

380,000 หมูที่ 4 กองชาง

5 โครงการกอสรางหลังคาคลุม

ลานอเนกประสงค ซอย 1 

(ลานหนาเวที)               

บานใหมนาแขม หมูที่ 7

กอสรางหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค ขนาดกวาง 24.00 

ม. ยาว 40.00 ม. สูง 1 ชั้น จํานวน

 1 หลัง

3,587,000 หมูที่ 7 กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

6 โครงการกอสรางหลังคาคลุม

ลานฌาปนสถาน           บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8

กอสรางหลังคาคลุมลานฌาปน

สถาน ขนาดอาคาร กวาง 10.00 

ม. ยาว 16.00 ม. สูง 1 ชั้น จํานวน

 1 หลัง พรอมเทลานคอนกรีต

บริเวณรอบเมรุเผาศพ หนา 0.15

 ม. พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

400.00 ตร.ม.

1,081,000 หมูที่ 8 กองชาง

7 โครงการกอสรางหลังคาคลุม

ลานอเนกประสงค

ศาลหลักเมืองแมเมาะ (บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8)

กอสรางหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค ศาลหลักเมือง 

ขนาดอาคารกวาง 22.00 ม. ยาว 

32.00 ม. สูง 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง

2,919,000 หมูที่ 8 กองชาง

8 โครงการปรับปรุงฌาปน

สถาน บานมอน-ทุงกลวย 

หมูที่ 8

ปรับปรุงฌาปนสถาน โดยการ

กอสรางรั้วความยาวรวมประตู 

197.00 ม. กอสรางหองน้ํา 

จํานวน 1 หลัง ปรับปรุงศาลาฌา

ปนสถาน จํานวน 2 หลัง กอสราง

หลังคาโดม จํานวน 1 หลัง

2,600,000 หมูที่ 8 กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

9 โครงการกอสรางอาคาร

ผูสูงอายุประจําหมูบาน บาน

ใหมมงคล หมูที่ 10

กอสรางอาคารผูสูงอายุ ขนาด

ความกวาง 14.00 ม. ยาว 18 ม. 

สูง 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง

2,200,000 หมูที่ 10 กองชาง

10 โครงการกอสรางศาลาพัก 

รอรถ หนาวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการ 

กฟผ.แมเมาะ

กอสรางศาลาพักรอรถ ขนาด

อาคารกวาง 5.00 ม. ยาว 12.00 

ม. สูง 1 ชั้น จํานวน 2 หลัง

720,000 ต.แมเมาะ กองชาง

11 โครงการปรับปรุงและ

กอสรางอาคารสํานักงาน

กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมเทศบาลตําบล   

แมเมาะ

ปรับปรุงและกอสรางอาคาร

สํานักงานกองการศึกษาฯ 

ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

600,000 ทต.แมเมาะ กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการซอมแซมและ

ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบการ

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

300,000  โรงเรียน  

เทศบาล       

แมเมาะ

กอง

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

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

13 โครงการกอสรางอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมเมาะ

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ ขนาด

อาคารกวาง 8.00 ม. ยาว 40.00

 ม. สูง 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง

3,900,000 ต.แมเมาะ กองชาง

14 โครงการปรับปรุงและตอเติม

อาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

มีรายละเอียด ดังนี้                  

1. ติดตั้งรางระบายน้ําฝน          

2. ติดตั้งบานประตูหองทํางาน

ควบคุมระบบคอมพิวเตอรระบบ 

w-ifi ระบบ internet สํานักงาน

เทศบาลตําบลแมเมาะ และหอง

พัสดุกลางกองคลัง                 

3. ปรับปรุงหองน้ําสํานักงาน     

4. ปรับปรุงหองปฏิบัติงานฝาย

แบบแผนฯ กองชาง                  

5. อื่นๆ

250,000 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

15 โครงการปรับปรุงศูนย ศสมช. บาน

ใหมหวยรากไม ม.2

จัดซื้อผามานความกวาง 120 ม. 

ยาว 3.15 ม. จํานวน 8 ผืน 

ผามานประตูขนาด 120 ม. สูง 

2.08 ม.จํานวน 1 ผืน แอรขนาด 

24000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 

แอรขนาด 12000  บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง โปรเจคเตอรพรอมจอ

ขนาด 1 เครื่อง เครื่องวัดความดัน

ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง หมอตม

น้ํารอน 8.8 1 หมอตูกดน้ําเย็น 1 ตู

 เกาอี้พลาสติกผนังพิง จํานวน 8 

ตัว ปายโครงการ 1 ปาย

200,000 ศูนย ศสมช. 

ของหมูบาน

หวยรากไม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

16 โครงการกอสรางปรับปรุงรั้วแปลง

เกษตรพอเพียง กลุมเกษตร

พอเพียง บานหางฮุง ม.3

จัดซื้อลวดหนามพรอมคลิปล็อด

ลวดหนาม ขนาดเบอร 12 ความ

ยาว 30 เมตร ตอ 1 ขด จํานวน 

400 ขด 

เสาปูน สูง 1.50 เมตร จํานวน 48

 ตน

152,000 บริเวณขางวัด

หางฮุง

กองทุนฯ

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

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

17 โครงการปรับปรุงศูนย ศสมช. 

(ศูนย อสม.) บานหวยคิง ม.6

ปรับปรุงศูนย ศสมช. (ศุนย อสม.)

 จํานวน 1 งาน

100,000 ศูนย ศสมช. 

ของหมูบาน

หวยคิง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

18 โครงการปรับปรุงอาคารซอย 8 

พรอมลอมรั้ว บานใหมนาแขม ม.7

กอสรางอาคารขนาดกวาง 6.00 

เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.35 เมตร

250,000 อาคารซอย 8

 บานใหมนา

แขม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

19 โครงการเสาเสียงตามสาย 3 จุด 

บานเมาะหลวง ม.8

กอสรางเสาหอกระจายเสียง

ขนาดกวาง 0.60x0.60 เมตร สูง 

9.00 เมตร จํานวน 3 จุด

300,000 พื้นที่

สาธารณะ

ประโยชนใน

หมูบาน 3 จุด

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

20 โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค บานเมาะหลวง 

(มอนทุงกลวย) ม.8

กอสรางศาลาอเนกประสงค บาน

มอนทุงกลวย ขนาดกวาง 7.00 ม.

 ยาว 20.00 ม.

300,000 ศาลา

อเนกประสงค

บานมอนทุง

กลวย

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

21 โครงการสรางศาลาทํากิจกรรม

หมูบาน บานเมาะหลวง (มอนทุง

กลวย) ม.8

กอสรางศาลาทํากิจกรรมหมูบาน

 ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 8.00

 เมตร สูง 3 เมตร

300,000 กองทุนฯ

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

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

22 โครงการซอมแซมประตูวัดเวียง

สวรรค บานเวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อสีทอง JBP จํานวน 4 ถัง สี

แดงพื้นกระเบื้อง ATM จํานวน 10

 ถัง กระจกขาว จํานวน 50 แผน 

น้ํายาซีเมนต จํานวน 5 ถัง ปูน

กาวปูกระเบื้อง จํานวน 10 ถุง 

ปูนซีเมนต 10 ถุง กาวติดกระจก 

จํานวน 5 ชุด สีควันบุหรี่ จํานวน 1

 ถัง ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 

ทรายหยาบ จํานวน 4 คิว ทราย

ละเอียด จํานวน 5 คิว หินเกล็ด 

จํานวน 4 คิว

200,000 สํานักสงฆบาน

เวียงสวรรค

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

23 โครงการปายหมูบานและซุมเฉลิม

พระเกียรติ บานเวียงสรววค ม.9

งานกอสรางปายหมูบาน,งาน

กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ

200,000 ทางเขาหมูบาน

เวียงสวรรค

ศาลา2

กองทุนฯ

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

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

24 โครงการปรับปรุง (ศสมช.) และ

จัดหาอุปกรณ บานเวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อพัดลมแอรไอน้ํา 

evaporative cooling machine รุน

 mobile evaporative cooler 

KT-1e6000,m/h 1 phase, 220 

v/50hz conton box packig 

จํานวน 3 เครื่อง

57,600 ศูนยสา

ธารณาสุขมูล

ฐานชุมชนบาน

เวียงสวรรค 

หมู9

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

25 โครงการสรางหอกระจายขาว 

พรอมอุปกรณวัดนาแขม 

บานนาแขมพัฒนา ม.11

จัดซื้อ แอมป 1500 W จํานวน 1 

เครื่อง ปากฮอรน 15 นิ้ว จํานวน 

10 อัน ยูนิตฮอรน 200 W จํานวน 

10 อัน สายดรอปวาย จํานวน 13 

มวน ไมคโครโฟนไรสาย UHF 

จํานวน 2 ตัว ชั้นวาง จํานวน 1 ตัว

 กอสรางหอกระจายขาว เสาหอ

กระจายเสียง ขนาดกวาง 0.60 

เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 9.00 

เมตร

200,000 วัดนาแขม กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

26 โครงการซอมแซมซุมประตูหมูบาน

 บานเวียงหงสลานนา ม.12

ซอมแซมซุมประตูหมูบาน ขนาด

กวาง 8.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

300,000 ทางเขาหมูบาน

เวียงหงส

ลานนาโซน 1

กองทุนฯ

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

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

27 โครงการปรับปรุงหอประชุมเตโช

วัฒนา โรงเรียนแมเมาะวิทยา 

ตําบลแมเมาะ

งานปรับปรุงอาคารและติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ

2,700,000 โรงเรียนแม

เมาะวิทยา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

28 โครงการปรับปรุงอาคารและ

สิ่งแวดลอม โรงเรียนวัดบานแขม 

ตําบลแมเมาะ

ผนังแกล็ดระบบอากาศ Metal 

Sheet และลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 

160.00 เมตร หรือมีพื้นไมนอย

กวา 800.00 ตารางเมตร

400,000 โรงเรียนวัด

บานแขม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

29 โครงการปรับปรุงอาคาร กศน. 

ตําบลแมเมาะ

กอสรางรั้วรอบอาคาร  ศาลาที่

พักนักศึกษา งานสวน

350,000 กศน.ตําบลแม

เมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

30 โครงการปรับปรุงอาคารและ

หองน้ําปอมตํารวจ ตําบลแมเมาะ

ปรับปรุงอาคาร และหองน้ํา ขนาด

 2.70 เมตร ยาว 7.60 เมตร

200,000 ปอมตํารวจ

บานหวยเปด

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

31 โครงการจัดกอสรางอาคาร 

สํานักงานคายลูกเสือ ตําบลแมเมาะ

กอสรางอาคารสํานักงานคาย

ลูกเสือ

758,600 คายลูกเสือ 

อําเภอแมเมาะ

กองทุนฯ

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

   1.4 การพัฒนาบริการพื้นฐานดานตางๆ 

        (1) การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางดานพื้นฐาน ใหประชาชนอยูดีมีสุข

32 โครงการกอสรางรั้วดานหนาคาย

ลูกเสือ ตําบลแมเมาะ

กอสรางรั้วคายลูกเสือขนาด

ความสูง 1.80 เมตร ความยาวรั้ว

ไมรวมประตูทางเขา 180 เมตร 

พรอมรั้วประตู 

2 บาน จํานวน  1 แหง

540,000 คายลูกเสือ 

อําเภอแมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

33 โครงการกอสรางบานพักคาย

ลูกเสือ ตําบลแมเมาะ

กอสรางอาคารบานพักคายลูกเสือ

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 4.00

 เมตร จํานวน 1 แหง

1,701,400 คายลูกเสือ 

อําเภอแมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

34 โครงการปรับปรุงหองสมุดและเท

ถนนคอนกรีต

 ตําบลแมเมาะ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 

กวาง 3 ม. หนา 0.15 ม.

200,000 โรงเรียนบาน

เวียงหงส

ลานนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

29,903,600รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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1 โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหว

จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตว

น้ําเฉลิมพระเกียรติ ตาม

แหลงน้ําสาธารณะในเขต

ตําบลแมเมาะ

50,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการเสริมสรางความ

เขมแข็งเครือขายปาชุมชน

ตําบลแมเมาะ

อบรมและศึกษาองคความรู

เพื่อสรางความเขมแข็ง

เครือขายปาชุมชนตําบล    

แมเมาะ

100,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

3 กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อแม

ของแผนดิน

คณะครู ผูปกครองและ

นักเรียนรวมกันปลูกตนไม

 - โรงเรียนวัด

บานแขม

โรงเรียนวัด

บานแขม

   2.1 การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        (1) การเฝาระวังปองกัน การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

2. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา การปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ใหคงอยูอยางถาวร
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   2.1 การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        (1) การเฝาระวังปองกัน การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา การปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ใหคงอยูอยางถาวร

4 โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 

บานเมาะหลวง ม.8

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง

จํานวน 3 วัน ผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 40 คน

120,000 บานเมาะหลวง

 ม.8 และจ.

ระยอง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

270,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางพนังปองกัน

ตลิ่งพัง (สะพานหางฮุง) บาน

หางฮุง หมูที่ 3

กอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวางประมาณ 6.00 ม. 

ยาวประมาณ 20.00 ม. พรอมเท

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา 

490.00 ตร.ม. และอื่นๆ

1,300,000 หมูที่ 3 กองชาง

   2.2 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการปองกันอุทกภัยและภัยแลง

        (1) การจัดการและบริหารน้ําเพื่อปองกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

2. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา การปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ใหคงอยูอยางถาวร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   2.2 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการปองกันอุทกภัยและภัยแลง

        (1) การจัดการและบริหารน้ําเพื่อปองกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา การปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ใหคงอยูอยางถาวร

2 โครงการกอสรางพนังปองกัน

ตลิ่งพัง บานนายประเสริฐ  

มาสืบ บานปงชัย หมูที่ 5

กอสรางพนังปองกันตลิ่งพังโดย

การเรียงหินใหญยาแนว ขนาด

กวาง SLOPE เฉลี่ย 2.35 เมตร 

ยาว 104.00 ม. พรอมดาด

คอนกรีตลําหวยขนาดทองกวาง 

1.00-2.00 ม. ปากบนกวาง 

3.00-5.00 ม. ลึก 1.20 ม. ยาว 

10.00 ม. จํานวน 1 แหง

900,000 หมูที่ 5 กองชาง

3 โครงการกอสรางระบบ    

รางระบายน้ํา สายบาน    

นางศรีนวลถึงบานแมบุญแตง

 ซอย 8 บานใหมมงคล  หมูที่

 10

กอสรางระบบระบายน้ํา 

คสล. ขนาดกวาง 0.40 ม. 

ความยาวไมนอยกวา 

190.00 ม.

850,000 หมูที่ 10 กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   2.2 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการปองกันอุทกภัยและภัยแลง

        (1) การจัดการและบริหารน้ําเพื่อปองกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา การปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ใหคงอยูอยางถาวร

4 โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําภายในหมูบาน บาน

เวียงหงสลานนา หมูที่ 12

วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 ม. 

ความยาวไมนอยกวา 1,530 ม. 

พรอมบอพัก คสล. และวางทอ

ระบายน้ํา ขนาด 0.60 ม. ความ

ยาวรวมไมนอยกวา 100 ม. 

พรอมบอพัก คสล.

3,500,000 หมูที่ 12 กองชาง

5 โครงการพนังกั้นตลิ่งพัง ลําหวย

ไครหนาบานนายยก ศรีชัยตัน  

บานปงชัย ม.5

งานกอสรางกวาง 180 เมตร ยาว

 29.00 เมตร สูง (เหนือพื้นดิน)

2.50 เมตร

300,000 บานปงชัย กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

6,850,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม

การดําเนินงานของศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีการ 

เกษตรตําบลแมเมาะ

อบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการ และสมาชิก

ศูนยฯ การพัฒนาปรับปรุง

ศูนยฯ

150,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการจัดงานแสดง

มหกรรมสินคาชุมชนตําบล   

แมเมาะ

(1) จัดนิทรรศการงานสินคา

ตําบล (2) จัดกิจกรรม

รณรงคและประชาสัมพันธ  

(3) จัดซื้อจัดหาวัสดุ

อุปกรณที่เกี่ยวของ

50,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว)

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

3 โครงการทอตุงใยลานนา สงเสริมพัฒนาทักษะกลุม

อาชีพตางๆ  การอบรม 

การศึกษาดูงานการใหความรู

ดานการทอตุงใยลานนา การ

บริหารจัดการฯ   การปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพรูปแบบ

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การ

เพิ่มผลผลิต การสนับสนุนดาน

การตลาด ตลอดจนวัสดุ 

อุปกรณ ประกอบการสาธิต 

คาติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ

50,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ



42

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 42

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

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

4 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชนดวยผลิตภัณฑสีเขียว

สงเสริมพัฒนาทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ  การอบรม การศึกษาดู

งานการใหความรูดานการ

ผลิตภัณฑชุมชนดวยผลิตภัณฑสี

เขียว การบริหารจัดการฯ   การ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

รูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

การเพิ่มผลผลิต การสนับสนุน

ดานการตลาด ตลอดจนวัสดุ 

อุปกรณ ประกอบการสาธิต คา

ติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ

20,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

5 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ

แปรรูปถนอมอาหาร

สงเสริมพัฒนาทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ  การอบรม การศึกษาดู

งานการใหความรูดานการจัดตั้ง

กลุมอาชีพแปรรูปการถนอม

อาหาร การบริหารจัดการฯ การ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

รูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

การเพิ่มผลผลิต การสนับสนุน

ดานการตลาด ตลอดจนวัสดุ 

อุปกรณ ประกอบการสาธิต คา

ติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ

30,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 44

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

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

6 โครงการสงเสริมกลุม

วิสาหกิจผลิตปุยหมักปุย

อินทรีย

สงเสริมพัฒนาทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ  การอบรม การศึกษาดู

งานการใหความรูดานการจัดตั้ง

กลุมวิสาหกิจผลิตปุยหมักปุย

อินทรีย การบริหารจัดการฯ การ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

รูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

การเพิ่มผลผลิต การสนับสนุน

ดานการตลาด ตลอดจนวัสดุ 

อุปกรณ ประกอบการสาธิต คา

ติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ

50,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ



45

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 45

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

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

7 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ

เพาะเห็ดชนิดตางๆ

สงเสริมพัฒนาทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ  การอบรม การศึกษาดู

งานการใหความรูดานการเพาะเห็

 การบริหารจัดการฯ การ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

รูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

การเพิ่มผลผลิต การสนับสนุน

ดานการตลาด ตลอดจนวัสดุ 

อุปกรณ ประกอบการสาธิต คา

ติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ

30,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

8 โครงการสงเสริมการปลูก

พืชผักปลอดสารพิษตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมพัฒนาทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ  การอบรม การศึกษาดู

งานการใหความรูดานการปลูก

พืชผักปลอดสารพิษตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร

จัดการฯ การปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพรูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุ

ภัณฑ การเพิ่มผลผลิต การ

สนับสนุนดานการตลาด ตลอดจน

วัสดุ อุปกรณ ประกอบการสาธิต

 คาติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ

100,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ



47

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 47

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

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

9 โครงการสงเสริมอาชีพดาน

หัตถกรรมเย็บปกถักรอย

สงเสริมพัฒนาทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ  การอบรม การศึกษาดู

งานการใหความรูดานการปลูก

พืชผักปลอดสารพิษตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร

จัดการฯ การปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพรูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุ

ภัณฑ การเพิ่มผลผลิต การ

สนับสนุนดานการตลาด ตลอดจน

วัสดุ อุปกรณ ประกอบการสาธิต

 คาติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ

50,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

10 โครงการอบรมศึกษาดูงาน

กลุมผลิตภัณฑชุมชนดานการ

บริหารจัดการและการ

ออกแบบรานจําหนายสินคา

ผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ

สงเสริมพัฒนาทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ  การอบรม การศึกษาดู

งานการใหความรูดานการปลูก

พืชผักปลอดสารพิษตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร

จัดการฯ การปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพรูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุ

ภัณฑ การเพิ่มผลผลิต การ

สนับสนุนดานการตลาด ตลอดจน

วัสดุ อุปกรณ ประกอบการสาธิต

 คาติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ

200,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

11 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไก ปลา

 บานหวยเปด ม.1

จัดซื้อไกพันธุไขอายุ 3-4 เดือน 

จํานวน 225 ตัว อาหารไก จํานวน

 15 กระสอบ ไบโล+บี 12 จํานวน 

25 ถุง และพันธุปลาดุก จํานวน 

14,970 ตัว อาหารปลาดุก จํานวน

 27 กระสอบ

150,000 บานหวยเปด กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

12 โครงการกลุมอาชีพงานหัตถกรรม

ดอกไมจันทร บานหวยเปด ม.1

จัดอบรมงานหัตถกรรม

ดอกไมจันทร จํานวน 30 ชั่วโมง 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 15 คน

50,000 บานหวยเปด กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

13 โครงการเลี้ยงไกพันธุไข บานใหม

หวยรากไม ม.2

ไกพันธุไข จํานวน 800 ตัว อาหาร

ไกไข จํานวน 149 ถุง ปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

275,000 บานใหมหวย

รากไม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

14 โครงการปลาดุกในทอซีเมนต บาน

ใหมหวยรากไม ม.2

จัดซื้อปลาดุก จํานวน 10000 ตัว 

อาหารปลาดุก จํานวน 149 ถุง 

ทอซีเมนต จํานวน 200 ทอ 

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

275,000 บานใหมหวย

รากไม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

15 โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บ

กระเปา บานหางฮุง ม.3

อบรมตามกําหนดการโครงการตัด

เย็บกระเปา  ผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 16 คน จัดซื้ออุปกรณตัด

เย็บ 

จํานวน 16 ชุด

30,000 อาคาร

เอนกประสงค

 บานหางฮุง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

16 โครงการสงเสริมการเกษตร บาน

แมเมาะสถานี ม.4

จัดซื้อเมล็พันธุขาวโพด จํานวน 21

 ถุง ปุยอินทรีย จํานวน 100 ถุง 

เมล็ดพันธุขาวเหนียว จํานวน 30 

ถุง 

เมล็ดพันธุขาวจาว จํานวน 20 ถุง

150,000 บานแมเมาะ

สถานี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

17 โครงการปลูกมะนาวในบอซีเมนต 

บานปงชัย ม.5

จัดซื้อกลามะนาว จํานวน 400 ตน

, 2.ทอปูนซีเมนตขนาด 80*40 

ซม. จํานวน 400 ทอน, 3.ดิน

ผสมปุย จํานวน 400 ถุง

240,000 บานปงชัย กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

18 โครงการเลี้ยงไกพันธุไขผูสูงอายุ 

บานหวยคิง ม.6

จัดซื้อไกพันธุไข  (พรอมไข) 

จํานวน 854 ตว อาหารไกไข 

จํานวน 60 ถุง ปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย

250,000 บานหวยคิง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

19 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑกลุม

อาชีพเพื่อใหได อย. บานใหมนา

แขม ม.7

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 11,900 

BTU จํานวน 1 เครื่อง และเครื่อง

นวดผสม 3 แรงมา จํานวน 1 

เครื่อง

50,000 ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง บาน

ใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 
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สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

20 โครงการปลูกมะนาวในทอซีเมนต 

บานใหมนาแขม ม.7

จัดซื้อ 1.กลามะนาว จํานวน 80 

ตน 2.ทอปูนซีเมนตขนาด80x50

ซม. จํานวน 80 ทอ 3. ดินและปุย

 จํานวน 80 ถุง 4.ปายโครงการ

ขนาด 1.00x1.20 ม. จํานวน 1 ปาย

50,000 บานใหมนา

แขม ม.7 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

21 โครงการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

บานเมาะหลวง (มอนทุงกลวย) ม.8

ดําเนินการจางไถผาน 3, ไถผาน 7

 และหยอดเมล็ดพันธุ  และจัดซื้อ 

1.เมล็ดพันธุขาวโพด แปซิฟกส

999 จํานวน 90 ก.ก. 2.ปุย 

16-20-0 จํานวน 25 กระสอบ 3.

 ปุย 46-0-0 จํานวน25 กระสอบ

4.ยาฆาหญาไกลโฟเซท 48 

จํานวน 10 แกลอน และ5.ยาคุม

หญา อาทาซิน90 จํานวน 40 ซอง

100,000 แปลงเกษตร

สหกรณแม

เมาะ จํากัด

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

22 โครงการขาวเกรียบพืชผักสมุนไพร

 บานเมาะหลวง (มอนทุงกลวย) ม.8

จัดซื้อ 1.มีดเชฟ เคลเวอร 8 นิ้ว จํานวน 12 

เลม 2.ถาดเสริฟสแตนเลส ขนาด 41 x 58 นิ้ว

 จํานวน 6 ใบ 3.ชามผสมทรงลึก ขนาด 38 

ซม. จํานวน 6 ใบ 4.กะละมังสแตนเลส(มีร)ู 

ขนาด 38 ซม.จํานวน 6 ใบ 5.มีดสับ ขนาด 7 

นิ้ว จํานวน 6 เลม 6.กระบวย 5 นิ้ว ดามไม 

จํานวน 2 อัน 7.ตะหลิวใหญพิเศษ 5 นิ้ว ดาม

ไม จํานวน 2 อัน 8.ซึ้งนึ่ง ขนาด 40 นิ้ว 

จํานวน 1 เถา 9.กลองพลาสติกอเนกประสงค

พรอมฝาล็อคทรงสี่เหลี่ยม  (ดรากอนอายส) 

No.739 จํานวน 3 ใบ 10.หมอขาว ขนาด 40 

นิ้ว จํานวน 2 ใบ 11.หมอขาว ขนาด 38 นิ้ว 

จํานวน 2 ใบ 12.กระทะอลูมิเนียม 2 หู ขนาด 

20 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 13.กระทะอลูมิเนียม 2 หู

 ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 14.เตาแก็ส

แรงดันสูง KB8 จํานวน 1 หัว 15.ขาตั้งเตา

แก็สสี่เหลี่ยมแบบต่ํา 1 อัน 16.หัวเรง super 

gas 1 อัน 17.ขอรัด 3 ตัว 18.สายยางแก็สสี

สมรุน super 3 เมตร 19.ถังแก็ส ขนาด 15 กก.

 1 ถัง 20.ถุงพับขางใส ขนาด 7x11 นิ้ว 1 หิ้ว 

21.เครื่องหั่นผัก-ผลไม 1 เครื่อง 22.เครื่อง

นวดแปง 2 แขน ขนาด 5 กก. 1 เครื่อง 23.

กระชอนรูถี่ดามไม 2 อัน 24.เครื่องปนสมูทตี้ 1

 เครื่อง 25.ปายโครงการขนาด 1.20x2.00 ม. 

จํานวน 1 ปาย

100,000    บานมอนทุง

กลวย     ม.8

 ต.แมเมาะ     

 อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

23 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพคาขาย

 ขนบอบ ขนมไทย บานเวียงสวรรค

 ม.9

จัดซื้อเตาอบแกสขนาดใหญ จํานวน 1 

เตา เครื่องตีไข แปง จํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องปนโมลิเน็ค จํานวน 1 เครื่อง แปง

ทําขนม จํานวน 10 กระสอบ น้ําตาล

ทราย จํานวน 10 กระสอบ น้ํามันปาลม 

จํานวน 10 ปบ ซึ่งนึ่งขนมขนาดใหญ 

จํานว น3 ชุด กะทิกลองใหญ จํานวน 11

 ลัง ถัวเขียวซีก จํานวน 40 กิโลกรัม ปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย เครื่องรีดถุงชนิด

เทาเหยียบ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องรีดถุง

ชนิดมือกด จํานวน 2 เครื่อง ถุงแกว 

จํานวน 20 แพ็ค กลองบรรจุขนมใส 

จํานวน 15 แพ็ค กลองบรรจุขนม จํานวน

 11 แพ็ค กลองบรรจุขนม จํานวน 10 

แพ็ค ถุงหิ้วใส จํานวน 12 แพ็ค ลวดสี 

จํานวน 15 กลอง ถุงจีบใส จํานวน 15 

แพ็ค ถุงจีบลาย จํานวน 15 แพ็ค

100,000 บานเวียง

สวรรค

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 
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สถานที่
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ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

24 โครงการกลุมเลี้ยงไกพันธุไข บาน

เวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อแมกพันธุไข (พรอมไข) 

จํานวน 500 ตัว,อาหารไกไข

(สําหรับไกไขระยะไข) จํานวน133

 กระสอบ, ที่ใสอาหารไก จํานวน 

50 อัน, ที่ใสน้ําไก จํานวน 50 อัน,

 วัคซีนไกไข จํานวน 51 ชุด, ปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

232,400 หมูบานเวียง

สวรรค

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

25 โครงการสงเสริมอาชีพ ผูสูงอายุ 

บานนาแขมพัฒนา ม.11

จัดซื้อไกพันธุไข พรอมไข จํานวน 

350 ตว อาหารไกไข จํานวน 35 

ถุง ยาปฏิชีวนะ จํานวน 35 ซอง 

รางอาหารไก 35 อัน อาหารไก 2

 ถุง

100,000 บานนาแขม

พัฒนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

26 โครงการแปรรูปอาหารเพื่ออาขีพ 

ของกลุมแมบาน 

พรอมศึกษาดูงาน ตําบลแมเมาะ

ศึกษาดูงานจังหวัด ระยอง  

จํานวน 4 วัน ผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 40 คน

310,000 จังหวัดระยอง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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27 โครงการศูนยผลิตอาหารสัตว 

ตําบลแมเมาะ

จัดซื้อเครื่องสีขาว พรอมติดตั้ง

ไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง ตอเติม

เรือนโรงผลิตอาหารสัตว จําวน 1

 หลัง โรงเก็บอาหารสัตว จํานวน 

1 หลัง เครื่องซอยหญา 1 เครื่อง 

เครื่องซอยตนกลวย พรอมบด

ยอย จํานวน 1 เครื่อง เครื่องเย็บ

ปากถุงอาหารสัตว จํานวน 1 

เครื่อง

700,000 ศูนยผลิต

อาหารสัตว ณ

 ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

28 โครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตขาว 

มันสําปะหลัง และควบคุมการแพร

ระบาดของโรคพืช 

ตําบลแมเมาะ

จัดจางบุคคลสํารวจและปองกัน

การแพรระบายของโรคเชื้อราใน

ขาวและมันสําปะหลัง การแพร

ระบาดของโรคเชื้อราในขาวโพด

เลี้ยงสัตว การแพรระบาดของโรค

ราในพืชผัก, จัดซื้อสารปองกัน

กําจัดโรคพืช (ฟูจิวัน) จํานวน 104

 ขวด, น้ํายาแชทอนพันธุมัน

สําปะหลัง จํานวน 156 ขวด

588,000 ทุกหมูบานใน

อําเภอแมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

29 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตร

การเกษตร ตําบลแมเมาะ

จัดซื้อ กอนเห็ดนางฟา จํานวน 

20,000 กอน, ตาขายพรางแสง 

จํานวน 280 มวน, กิ่งพันธุมะนาว

พันธุดี จํานวน 1,000 ตน, ปุย 

อินทรีย จํานวน 480 กระสอบ, 

ทอซีเมนต 80 ซม.

1,002,000 พื้นที่เพาะปลูก

ในพื้นที่อําเภอ

แมเมาะ 12 

หมูบาน ตําบล

แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

30 โครงการสงเสริมประมง ตําบลแม

เมาะ

อบรมการเลี้ยงปลา จํานวน

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 250 

คน และจัดซื้อพันธุปลา ขนาด 3 

นิ้ว จํานวน 24000 บาท พันธุ

ปลานิล 1-2 นิ้ว จํานวน 135600 

ตัว คาอาหารกลางวัน คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาเอกสารการ

ฝกอบรม คาวิทยากรฝกอบรม 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปายโครงการ

179,000 ครัวเรือน

เกษตรกร

ตําบลแมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.1 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

        (1) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสรางรายไดอยางมั่นคง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

31 โครงการสงเสริมพัฒนา   ปศุสัตว

และปองกันโรคกับ  ปศุสัตว ตําบล

แมเมาะ

คาจางเหมาเจาหนาที่ผสมเทียม 

จํานวน 1 คน เจาหนาที่สัตวบาล 

จํานวน 1 คน คาอบรมเกษตรกร 

จํานวน 1 กลุม

270,000 พื้นที่อําเภอ   

แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

5,931,400รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กิจกรรมงานสงกรานตอําเภอ

แมเมาะ”สีสันลานนา 

มหาสงกรานตแมเมาะ ครั้งที่

 3 ประจําป 2560

จัดนิทรรศการ  คาตกแตงสถานที่

 เวที คาจางเหมาบริการตกแตง

บริเวณสถานที่ คาจางเหมาระบบ

ไฟฟาแสงสวาง คาจางเหมาะ

ดนตรี  คาโฆษณาและเผยแพร

ประชาสัมพันธการจัดงาน คาจาง

เหมาเอกชนผูเชี่ยวชาญบริหารจัด

งานและกํากับการแสดง/กิจกรรม

 และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

300,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

   3.2 การสงเสริมการทองเที่ยว

        (1) การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในพื้นที่ใหเปนที่รูจัก กอเกิดการสรางรายไดและกิจกรรมการทองเที่ยว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว)

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.2 การสงเสริมการทองเที่ยว

        (1) การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในพื้นที่ใหเปนที่รูจัก กอเกิดการสรางรายไดและกิจกรรมการทองเที่ยว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

2 โครงการเทศกาลทองเที่ยว   

แมเมาะ ประจําป 2559

จัดนิทรรศการ  คาตกแตง

สถานที่ เวที คาจางเหมา

บริการตกแตงบริเวณสถานที่

 คาจางเหมาระบบไฟฟา

แสงสวาง คาจางเหมาะ

ดนตรี  คาโฆษณาและ

เผยแพรประชาสัมพันธการ

จัดงาน คาจางเหมาเอกชน

ผูเชี่ยวชาญบริหารจัดงาน

และกํากับการแสดง/

กิจกรรม  และคาใชจายอื่น

ที่จําเปน ฯลฯ

250,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.2 การสงเสริมการทองเที่ยว

        (1) การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในพื้นที่ใหเปนที่รูจัก กอเกิดการสรางรายไดและกิจกรรมการทองเที่ยว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

3 โครงการ "ทองเที่ยวแผนดิน

หวิด และสรงน้ําพระธาตุ 

ขอุปคํา" ประจําป 2560

จัดนิทรรศการ  คาตกแตง

สถานที่ เวที คาจางเหมา

บริการตกแตงบริเวณสถานที่

 คาจางเหมาระบบไฟฟา

แสงสวาง คาจางเหมาะ

ดนตรี  คาโฆษณาและ

เผยแพรประชาสัมพันธการ

จัดงาน คาจางเหมาเอกชน

ผูเชี่ยวชาญบริหารจัดงาน

และกํากับการแสดง/

กิจกรรม  และคาใชจายอื่น

ที่จําเปน ฯลฯ

100,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.2 การสงเสริมการทองเที่ยว

        (1) การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในพื้นที่ใหเปนที่รูจัก กอเกิดการสรางรายไดและกิจกรรมการทองเที่ยว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

4 โครงการวันดอกเสี้ยว เที่ยว

ภูเขาไฟจําปาแดด ครั้งที่ 10 

ประจําป พ.ศ. 2560

จัดนิทรรศการ  คาตกแตง

สถานที่ เวที คาจางเหมา

บริการตกแตงบริเวณสถานที่

 คาจางเหมาระบบไฟฟา

แสงสวาง คาจางเหมาะ

ดนตรี  คาโฆษณาและ

เผยแพรประชาสัมพันธการ

จัดงาน คาจางเหมาเอกชน

ผูเชี่ยวชาญบริหารจัดงาน

และกํากับการแสดง/

กิจกรรม  และคาใชจายอื่น

ที่จําเปน ฯลฯ

100,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.2 การสงเสริมการทองเที่ยว

        (1) การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในพื้นที่ใหเปนที่รูจัก กอเกิดการสรางรายไดและกิจกรรมการทองเที่ยว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

5 โครงการปนกับพี่ เที่ยวกับ

นอง Maemoh Touring Bike

จัดนิทรรศการ  คาตกแตง

สถานที่ เวที คาจางเหมา

บริการตกแตงบริเวณสถานที่

 คาจางเหมาระบบไฟฟา

แสงสวาง คาจางเหมาะ

ดนตรี  คาโฆษณาและ

เผยแพรประชาสัมพันธการ

จัดงาน คาจางเหมาเอกชน

ผูเชี่ยวชาญบริหารจัดงาน

และกํากับการแสดง/

กิจกรรม  และคาใชจายอื่น

ที่จําเปน ฯลฯ

100,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

850,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางฝายน้ําลน

ลําหวยแมเมาะ บานหางฮุง 

หมูที่ 3

กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดฐานกวาง 

5.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง

ประมาณ 2.70 ม. และอื่นๆ

380,000 หมูที่ 3 กองชาง

   3.3 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

        (1) การสงเสริมพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อรองรับการทําเกษตรในทุกฤดู

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว)

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.3 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

        (1) การสงเสริมพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อรองรับการทําเกษตรในทุกฤดู

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

2 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงหอถังสูงเพื่อ

การเกษตร พรอมระบบ

ประปา บานนาแขมพัฒนา 

หมูที่ 11

กอสรางและปรับปรุงหอถัง

สูงเพื่อการเกษตร พรอม

ระบบ โดยการปรับปรุง

ระบบหอถังสูง จํานวน 1 

แหง ปรับปรุงถังน้ําใส 

จํานวน 1 แหง ปรับปรุง

ระบบกรองน้ํา จํานวน 1 แหง

 ปรับปรุงโรงสูบน้ํา จํานวน 1

 แหง เจาะบอบาดาล จํานวน

 1 บอ และวางทอเมน

2,500,000 หมูที่ 11 กองชาง

3 โครงการวางทอลําหวยแมขามเขา

ที่ทํากิน บานปงชัย ม.5

วางทอลําหวยแมขาม ขนาดกวาง

 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

50,000 บานปงชัย กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.3 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

        (1) การสงเสริมพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อรองรับการทําเกษตรในทุกฤดู

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

4 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร บานปงชัย ม.5

ทอกรองน้ําแบบเซาะรอง 5 นิ้ว 

20 ทอน ทอครู PVC จํานวน 40 

ทอน กรวดกรองคัดพิเศษ จํานวน

 14 คิว 

ทอน้ํา PVC จํานวน 40 ทอน 

เครื่องสูบน้ําแบบใชเครื่องยนต 

จํานวน 2 เครื่อง ปูนซีเมนตผสม 

จํานวน 20 ถุง

 คาเจาะบอ จํานวน 200 เมตร

540,000 บานปงชัย กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.3 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

        (1) การสงเสริมพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อรองรับการทําเกษตรในทุกฤดู

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

5 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลบานไร

รมเย็น บานหวยคิง ม.6

ขุดเจาะบอบาดาลบานไรรมเย็น 

การจัดซื้อทอกรองน้ํา แบบเซาะ

รอง 5 " ชั้น 8.5 dia จํานวน 8 

ทอน, 

ทอกรุ PVC 5 " ชั้น 8.5 dia 

จํานวน 7 ทอน, กรวดกรองน้ํา

คัดพิเศษ จํานวน 100 กระสอบ, 

ทอน้ํา PVC 1.5 " ชั้น 8.5 dia 

จํานวน 15 ทอน, ชุดเครื่องสูบน้ํา

แบบจมน้ํา 1 ชุด, กลองควบคุม

เครื่องสูบน้ําพรอมอุปกรณไฟฟา 

จํานวน 1 ชุด, สายผูกรัดเครื่อง

สูบน้ําแบบจมน้ําพรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 ชุด, เทปูนรอบชานน้ํา

บอบาดาล 

ขนาด 1*1 เมตร หนา 20 

เซนติเมตร จํานวน 1 งาน, 

อุปกรณในการติดตั้งทอน้ํา

200,000 บานหวยคิง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.3 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

        (1) การสงเสริมพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อรองรับการทําเกษตรในทุกฤดู

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

6 โครงการสงเสริมทําการเกษตร 

บานเมาะหลวง (มอนทุงกลวย) ม.8

ขุดลอกสระขนาดกวาง 16.00 ม. 

ยาว 16.00 ม. ลึก 3.00 ม.

65,000 แปลงเกษตร

สหกรณแม

เมาะ จํากัด

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

7 โครงการเจาะน้ําบาดาล เพื่อ

การเกษตรในครัวเรือน พรอม

อุปกรณ

บานใหมมงคล ม.10

งานสํารวจน้ําบาดาล 200 จุด 

งานเจาะน้ําบาดาล พรอม

อุปกรณครบชุด จํานวน 1 งาน 

งานมิเตอรน้ํา 1 งาน งานหอถังสูง

 1 งาน งานไฟฟา จํานวน 1 งาน

1,200,000 บานใหมมงคล กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

8 โครงการขุดบอบาดาลเพื่อเกษตร

ครัวเรือน บานเวียงหงสลานนา ม.12

ขุดบอบาดาล จํานวน 3 บอ 600,000 พื้นที่บริเวณ

บานเวียงหงส

ลานนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

5,535,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ไมมี -

0

พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว)

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)

   3.4 การพัฒนาสงเสริมพลังงานทดแทน

          (1) การพัฒนาสงเสริมพลังงานทดแทน ลดการใชพลังงานสิ้นเปลือง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง

ขอมูลแผนที่ภาษี

(1) จัดกิจกรรมการสํารวจ

และการจัดทําแผนที่ภาษี (2)

 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณที่

เกี่ยวของ เชน วัสดุอุปกรณ 

คาถายเอกสาร คาเบี้ยเลี้ยง

20,000 ต.แมเมาะ กองคลัง

   3.5 การลงทุนและการพาณิชย

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําพาณิชย เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนและทองถิ่น

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว)

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.5 การลงทุนและการพาณิชย

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําพาณิชย เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนและทองถิ่น

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหคนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

2 โครงการสรางแรงจูงใจใน

การชําระภาษี และ

คาธรรมเนียม

(1)จัดกิจกรรมสงเสริมการ

ชําระภาษีของประชาชนใน

ตําบลแมเมาะ (2) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่

เกี่ยวของ เชน จัดซื้อจัดหา

วัสดุอุปกรณ สําหรับการ

ดําเนินกิจกรรมสราง

แรงจูงใจใหประชาชน

30,000 ต.แมเมาะ กองคลัง

3 โครงการใหความรูแก

ประกอบการที่เขาขายชําระ

ภาษีฯ และคาธรรมเนียม

อบรมใหความรูแก

ผูประกอบการที่เขาขาย

ชําระภาษีฯ และ

คาธรรมเนียม

20,000 ต.แมเมาะ กองคลัง

70,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)

จะจดัทาํหลงัจาก พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประกาศใชแ้ลว้
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ "วันคนพิการเทิดไท

องคราชัน ประจําป พ.ศ. 

2560"

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ใน

การจัดกิจกรรมดครงการจัดงาน

วันคนพิการ ประจําป 2560

50,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

2 สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลแมเมาะ

จายเปนเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลแม

เมาะ  ตามหนังสือกระทวง

มหาดไทย ที่ มท 0891.4/  

ว.2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม

  2553

1,500,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

   4.1 การสังคมสงเคราะห

        (1) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส เพื่อใหผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูได

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย)

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.1 การสังคมสงเคราะห

        (1) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส เพื่อใหผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูได

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

3 โครงการตัดแวนตาเปลี่ยนเลนส

สายตาผูสูงอายุและผูมีปญหาดาน

สายตา บานหางฮุง ม.3

จัดซื้อแวนตาพรอมเลนสมัลติโคต

 ที่มีความคมชัด จํานวน 30 ชุด 

เปลี่ยนเลนสสายตาพรอมบริการ

ตรวจวัดสายตารายบุคคล

60,000 บานหางฮุง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

4 โครงการเพื่อนชวยเพื่อน ผูสูงอายุ 

บานปงชัย ม.5

จัดซื้อชุดของเยี่ยมผูปวย จํานวน 

15 ชุด ประกอบดวย แบรดบํารุง

รางกาย,โอวันติดสําเร็จรูป, นม

กลอง, โจกสําเร็จรูป,มามา,ปลา

กระปอง,แปงแคร,สบูแคร,แพม

เพิสผูใหญ,ขาวสารขาวเหนียว

30,000 บานปงชัย กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ

 บานใหมนาแขม ม.7

จัดกิจกรรมประชุมผูอายุ 6 ครั้ง/ป

 ผูเขารวมโครงการ จํานวน 100 

คน

100,000 อาคาร

ผูสูงอายุบาน

ใหมนาแขม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยสาม

วัย บานใหมนาแขม ม.7

จัดจางเจาหนาที่จํานวน 1 คน 12 

เดือนๆละ 8,000 บาท

96,000 ศูนยสามวัย 

บานใหมนา

แขม ม.7 ต.แม

เมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.1 การสังคมสงเคราะห

        (1) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส เพื่อใหผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูได

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

7 โครงการตัดแวนใหผูพิการทาง

สายตาและผูสูงอายุ 

บานนาแขมพัฒนา ม.11

จัดซื้อแวนตาพรอมเลนสมัลติโคต

 ที่มีความคมชัด จํานวน 33 ชุด 

ปายโครงการ

50,000 บานนาแขม

พัฒนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

1,886,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขงขันกีฬาตาน    

ยาเสพติด เทศบาลตําบล   

แมเมาะ  (โครงการแขงขัน  

ฟุตซอลตานยาเสพติด)

(1) จัดกิจกรรมแขงขัน    

ฟุตซอล  (2) จัดซื้อจัดหา

วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน

 คาเตรียมสนาม คาอาหาร 

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 

คาตอบแทนกรรมการ 

คาโลหรือถวยรางวัล เงิน

รางวัลและอื่นๆที่จําเปน

200,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย)

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

2 โครงการแขงขันกีฬาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

(1) จัดกิจกรรมแขงขัน (2) 

จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณที่

เกี่ยวของ เชน คาเตรียม

สนาม คาอาหาร คาเบี้ย

เลี้ยงเจาหนาที่ คาตอบแทน

กรรมการ 

คาโลหรือถวยรางวัล เงิน

รางวัลและอื่นๆที่จําเปน

50,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการอบรมศิลปะมวยไทย

ใหเด็กและเยาวชนและ

ประชาชนตําบลแมเมาะ

(1) จัดกิจกรรมอบรมศิลปะ

มวยไทย (2) จัดซื้อจัดหา

วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

100,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

4 โครงการสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการเพื่อสุขภาพ

(1) จัดกิจกรรมดานการ

สงเสริมสุขภาพ (2) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

100,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณการ

จัดงานกีฬาผูสูงอายุ คาพิธีการ 

เปด-ปด คาเงินรางวัล/ถวยรางวัล

  ของที่ระลึก คาอาหาร อาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน คาเชาคา

จัดสถานที่และเครื่องเสียง และ

คาใชจายอื่นๆที่จําเปน

130,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

6 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ตามโครงการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

ใหแกหมูบาน จัดกิจกรรม

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ

210,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

7 โครงการปรับปรุงลานแอโรบิค 

บานหวยเปด ม.1

ปรับปรุงลานแอโรบิค งาน

โครงการสราง งานหลังคาและ

โครงสรางหลังคา งาน

สถาปตยกรรม งานไฟฟา

250,000 บานหวยเปด กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

8 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาเยาวชน

 และเสื้อทีมเยาวชน บานใหมหวย

รากไม ม.2

จัดซื้อลูกฟุตซอล จํานวน 18 ลูก 

ฟุตบอล จําวน 18 ลูก 

วอลเลยบอล จํานวน 18 ลูก ชุด

วอรม 30 ชุด ชุดกีฬากางเกงและ

เสื้อ จํานน 30 ชุด ถุงเทา จํานวน

 30 คู ไมแบตบินตัน  จํานวน 15 

คู ตะกรอ จํานวน 15  ลูก ตูเก็บ

เอกสาร จํานวน 2 ตู เสาตะกรอ 

จํานวน 2 เสา เสาวอลเลยบอล 

จํานวน 2 เสา คาปาย จํานวน 1 

ปาย ลูกแบดบินตัน จํานวน 6 

กลอง

140,000 บานใหมหวย

รากไม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

9 โครงการกอสรางอาคารสงเสริม

อาชีพวิสาหกิจชุมชน (กลุมเกษตร

พอเพียงบานหางฮุง)  ม.3

กอสรางอาคารสงเสริมอาชีพ

วิสาหกิจชุมชน ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ยาว 10.00 เมตร จํานวน 1 

หลัง และหองน้ํา ขนาดกวาง 2.00

 เมตร ยาว 4.00 เมตร จํานวน 1 

หลัง

350,000 บริเวณวัดหาง

ฮุง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาเยาวชน

 บานหางฮุง บานหางฮุง ม.3

จัดซื้อแทรมโพลีน 40 นิ้ว จํานวน 

3 ชุด รั้วกระโดด 12 นิ้ว จํานวน 2

 ชุด ชุดโคนสสูง 15 นิ้ว จํานวน 1 

ชุด สปดแลดเดอร 4 เมตร จํานวน

 1 ชุด ทีมเทรนดเนอรดีสโดน 

จํานวน 1 ชุด ลูกฟุตบอล เบอร 5 

จํานวน 5 ลูก ไมแบดบินตัน 

จํานวน 6 อัน ลูกแบดบินตัน 

จํานวน 2 ชุด

20,000 ลานกีฬาบาน

หางฮุง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

11 โครงการกีฬาหมูบาน บานแมเมาะ

สถานี ม.4

จัดกิจกรรมกีฬา จัดซื้อเสื้อกีฬา 

จํานวน 250 ตัว สนับสนุน

คาอาหาร จํานวน 250 คน ลูก

ฟุตบอลเบอร 5 จํานวน 10 ลูก 

ลูกฟุตบอล เบอร 8.5 จํานวน 10 

ลูก แบตบินตัน จํานวน 10 ลูก 

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

150,000 สนามกีฬา 

บานแมเมาะ

สถานี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา

ตานยาเสพติด บานหวยคิง ม.6

จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 

คาถวยรางวัล จํานวน 8 ถวย เงิน

ราลวัล คาน้ําดื่ม คาจัดทําสนาม 

คาเสาพรอมผามุมธง คาอาหาร

กลางวัน คากรรมการตัดสิน คา

เชาเครื่องเสียง คาสกอบอรด คา

บํารุงสถานที่

70,000 สนามกีฬาและ

โรงยิม บาน

หวยคิง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

13 โครงการคืนความสุขกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ บานหวยคิง ม.6

คาจัดเตรียมสถานที่ คาเสื้อกีฬา 

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาดนตรี

 การแสดง การละเลน คาปาย

โครงการ

270,000 สนามกีฬา

โรงเรียนบาน

หวยคิง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

14 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา บาน

ใหมนาแขม ม.7

จัดซื้อ 1.ลูกฟุตซอล จํานวน 15 

ลูก 2.รองเทอฟุตซอล 15 คู 3.ถุง

เทา 15 คู 4.สนับแข็ง 15 คู 5.เสื้อ

ยืดพิมพลายพรอมสกรีน จํานวน 

15 ตัว 6.กางเกงกีฬา 15 ตัว 7. 

เสื้อผูรักษาประตู 1 ตัว 8.ลูกฟุต

ซอล ลูกฝก จํานวน 24 ลูก และ

9.สูบลูกบอล  อัน

38,000 สนามกีฬาฟุต

ซอล ซอย1

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

15 โครงการสงเสริมทักษะกีฬาวายน้ํา

เยาวชนและประชาชน บานเมาะ

หลวง ม.8

อบรมสงเสริมทักษะกีฬาวายน้ํา 

จํานวน 14 วัน

230,000 สระวายน้ํา

เทศบาลตําบล

แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

16 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา บาน

ใหมมงคล ม.10

จัดซื้อฟุตบอล จํานวน 10 ถุง, ตา

ขายฟุตบอล จํานวน 1 คู, ลูกบอล

เล จํานวน 10 ลูก, ตาขายบอลเล 

จํานวน 2 ผืน, ลูกตะกอ จํานวน 

10 ลูก, ตาขายเชปคตะกรอ 

จํานวน 2 ผืน, ลูกเปตอง จํานวน 

4 ชุด, ชุดเสากีฬา เอนกประสงค 

จํานวน 2 ชุด, แบตมินตัน จํานวน

 4 ชุด, ลูกแบตมินตัน จํานวน 2 

แพ็ค, ลูกฟุตซอล จํานวน 3 ลูก, 

ตะกรา จํานวน 2 ใบ

40,000 บานใหมมงคล

 ม.10

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

17 โครงการสงเสริมการกีฬาเยาวชน 

บานนาแขมพัฒนา ม.11

คาวิทยากร จํานวน 30 ชั่วโมง 

รองเทาฟุตบอล จํานวน 15 คู ถุง

เทา 15 คู สนับแขง 15 คู เสื้อยืด

พรอมสกรีน 15 ตัว กางเกงกีฬา 

15 ตัว เสื้อผูรักษาประตู  1 ตัว 

ลูกฟุตบอล จํานวน 6 ลูก 

เครื่องดื่ม จํานวน 450 ขวด น้ําดื่ม

 จํานวน 900 ขวด สูบลูกบอล 

จํานวน 1 อัน  ปายโครงการ 1 ปาย

50,000 บานนาแขม

พัฒนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

18 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

บานนาแขมพัฒนา ม.11

จัดซื้อถวยรางวัลชนะเลิศ 2 ใบ ถวย

รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 ใบ รางวัลที่

 3 จํานวน 2 ใบ เงินรางวัลชนะเลิศ

ทางการแขงขัน จํานวน 2 รายการ เงิน

รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รายการ 

รางวัลที่ 3 จํานวน 2 รายการ รางวัล

ชมเชย จํานวน 10 ทีม คากรรมการ

ตัดสิน จํานวน 4 แมท คากรรมการ

ตัดสินวอลเลยบอล จํานวน 44 แมท ตา

ขายวอลเลยบอล จํานวน 2 ชุด ยา 

น้ํามันมวน จํานวน 2 ชุด ลูกฟุตบอล 

จํานวน 3 ลูก ลูกวอลเลยบอล จํานวน 5

 ลูก น้ําดื่มขวด จํานวน 660 ขวด 

เครื่องดื่มเกลือแร จํานวน 200 ขวด 

น้ําแข็ง จํานวน 15 กระสอบ ปายโครงา

กร จํานวน 1 ปาย

100,000 บานนาแขม

พัฒนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

19 โครงการกีฬาฟุตซอล ตําบลแมเมาะ จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ตําบล

 จํานวน 47 แมท คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทน

คณะกรรมการ คาใชจายในพิธี

เปด - ปด คาเชาเครื่องเสียง ลูก

ฟุตบอล ตาขาย ชุดกีฬา ถวย

รางวัล สนับสนุนน้ําดื่ม ปาย

ประชาสัมพันธ

300,000 สนามกีฬาบาน

เมาะหลวง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

20 โครงการจัดแขงขันชกมวยไทย 

ตําบลแมเมาะ

การจัดกิจกรรมแขงขันชกมวยไทย

 คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 

คาใชจายเกี่ยวกับการขออนุญาต 

คากรรมการตัดสิน คาตอบแทน

โฆษฏ คาจางวงดนตรี คาตัว

นักมวย เงินรางวัล คาถวยรางวัล 

 คาเสื้อทืม คากางเกงนักมวย 

ปายประชาสัมพันธ และสี่อประ

ชาสัมพันธ

300,000 บานเมาะหลวง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.2 การกีฬานันทนาการ

        (1) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การกีฬานันทนาการของคนในชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

21 โครงการสงเสริมเพิ่มทักษะกีฬา

วายน้ําเด็กและเยาวชน 

ตําบลแมเมาะ

จัดหาวิทยากรจํานวน 4 คน,คา

อุปกรณพรอมชุดวายน้ํา จํานวน 

50 คน, คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม จํานวน 14 วัน, คา

สถานที่ จํานวน 14 วัน,

300,000 สระวายน้ํา

เทศบาลตําบล

แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

3,398,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันภัยและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

ฯ (ปใหมสงกรานต)

จัดกิจกรรมปองกันภัยและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสําคัญ  เชน 

เทศกาลปใหม  เทศกาล

สงกรานต  เปนตน โดยจาย

เปนคาอาหาร อาหารวาง 

น้ําดื่ม วัสดุอุปกรณ คาปาย

ประชาสัมพันธ  คาเบี้ยเลี้ยง

 และคาใชจายอื่นที่จําเปน

100,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

   4.3 การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

        (1) การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการสาธารณสุขที่ไดคุณภาพ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย)

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.3 การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

        (1) การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการสาธารณสุขที่ไดคุณภาพ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

2 โครงการซอมแผนดาน    

การปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย ประจําป     

พ.ศ.2560

คาตอบแทนวิทยากร คา

วัสดุอุปกรณ คาอาหาร 

คาอาหารวาง คาวัสดุ

อุปกรณในการซอมแผน  

และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ

50,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานปองกัน)

3 โครงการใหความรูดาน      

สาธารณภัยและฝกทักษะ

ดานการปองกันและระงับเหตุ

อัคคีภัยในพื้นที่ตําบล    แม

เมาะ

จัดกิจกรรมฝกอบรมให

ความรูดานสาธารณภัย 

ปองกันและระงับเหตุอัคคีภัย

 คาตอบแทนวิทยากร 

คาอาหาร คาอาหารวาง น้ํา

ดื่ม คาปาย คาอุปกรณใน

การฝกซอมและอื่นๆที่มี

ความจําเปน ฯลฯ

100,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานปองกัน)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.3 การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

        (1) การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการสาธารณสุขที่ไดคุณภาพ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

4 โครงการผูสูงอายุยิ้ม (1) จัดกิจกรรมใหความรู

เกี่ยวกับผูสูงอายุ (2) จัด

กิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

450,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

5 โครงการอบรมใหความรูแก

ผูประกอบการหอพัก ตาม 

พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558

อบรมใหความรูแกผูกอบการ

หอพัก ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 

2558

30,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

6 โครงการบริการสาธารณสุข

เคลื่อนที่

ใหบริการตรวจรักษา 

พยาบาลและการปฐม

พยาบาลเบื้องตน และการ  

 ออกหนวยบริการเคลื่อนที่

แกประชาชนในเขต

30,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.3 การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

        (1) การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการสาธารณสุขที่ไดคุณภาพ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

7 โครงการมหกรรมอาหาร

ปลอดภัย

(1) จัดงานนิทรรศการ  (2) 

จัดกิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

70,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการอบรมใหความรูแกผู

ประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ

(1) จัดอบรมใหความรู  (2) 

จัดกิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

30,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เงินอุดหนุนตามโครงการ

พัฒนางานสาธารณสุข 

ใหแก กลุม อสม. ในแตละ

หมูบานในเขตเทศบาลตําบล

แมเมาะ

210,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.3 การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

        (1) การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการสาธารณสุขที่ไดคุณภาพ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

10 โครงการ To be number one

 ตานภัยยาเสพติด

(1) จัดอบรมใหความรู       

(2) จัดกิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

60,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการครู D.A.R.E 

การศึกษาเพื่อตอตานการใช

ยาเสพติดสถานศึกษา

(1) จัดอบรมใหความรู  (2) 

จัดกิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

60,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

12 โครงการปองกัน ปราบปราม

และแกไขปญหายาเสพติดใน

เขตเทศบาลตําแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู  (2) 

จัดกิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

60,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.3 การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

        (1) การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการสาธารณสุขที่ไดคุณภาพ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

13 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ

พื้นที่เทศบาลตําบลแมเมาะ 

(กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตําบลแมเมาะ)

จายเปนเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 เรื่อง

 การกําหนดหลักเกณฑเพื่อ

สนับสนุนใหองคการบริหารสวน

ตําบล หรือเทศบาลดําเนินการ 

ดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

500,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

14 กิจกรรมรณรงคตอตานยา

เสพติด

เดินรณรงคตอตานยาเสพติด

 ของนักเรียนชั้น ป.4-6

1,000      หมูที่ 7  

   ต.แมเมาะ

โรงเรียนบาน

นาแขม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.3 การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

        (1) การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการสาธารณสุขที่ไดคุณภาพ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

15 โครงการสงเสริมสุขภาพและจัดซื้อ

อุปกรณเครื่องใชผูสูงอายุ 

บานเวียงสวรรค ม.9

อบรมใหความรูจํานวน 6 ชั่วโมง 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน

 และ จัดซื้อ โตะโฟมิกา จํานวน 

10 ตัว, พัดลมไอเย็น จํานวน 3 ตัว

, ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม จํานวน

 2 ชุด, ซื้อของเยี่ยมผูปวยติด

เตียงจํานวน 50 ชุด

200,000 อาคาร

ผูสูงอายุบาน

เวียงสวรรค 

ม.9

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

1,951,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)



94

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 94

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

1 โครงการควบคุมปองกัน

โรคติดตอ/ไมติดตอ ในเขต  

ตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู       

(2) จัดกิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

20,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงคควบคุม

ปองกันโรคไขเลือดออกในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู  (2) 

จัดกิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

60,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

   4.4 การปองกันและระงับโรค

        (1) การปองกันและควบคุมระงับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชน ใหทันทวงทีและไมระบาดในพื้นที่กวาง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย)

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.4 การปองกันและระงับโรค

        (1) การปองกันและควบคุมระงับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชน ใหทันทวงทีและไมระบาดในพื้นที่กวาง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

3 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ    

สงเสริมการเลี้ยงสุนัขที่

ถูกตอง ในเขตเทศบาลตําบล

แมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู  (2) 

จัดกิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

120,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

4 กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํา

ยุงลาย

เดินรณรงคและสํารวจ 

กําจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชน

 - หมูที่ 7 , 11

 และบาน

นักเรียน

โรงเรียนวัด

บานแขม

200,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชุมชนตนแบบการ

จัดการขยะ

(1) จัดตั้งหมูบานเปาหมาย

จัดอบรมใหความรู  (2) จัด

กิจกรรมรณรงคและ

ประชาสัมพันธ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

50,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

   4.5 การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน

        (1) การบริหารจัดการขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย)

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   4.5 การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน

        (1) การบริหารจัดการขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณและสังคมแหงความผาสุข

2 โครงการกอสรางระบบบําบัด

น้ําเสีย บานใหมนาแขม หมูที่ 7

กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย โดย

การกอสรางพรอมติดตั้ง ถังดัก

ไขมัน ขนาด 1,500 ลิตร ถัง 

Septic คสล. 20,000 ลิตร ขนาด 

2.50x4.00x3.00 ม. จํานวน 1 ถัง

 Media (ตะกรอ 90 mm.) 18 

ลบ.ม. เครื่องเติมอากาศ ขนาด 

1.50 KW จํานวน 2 ตัว พรอมชุด

ระบบควบคุมไฟฟา

1,500,000 หมูที่ 7 กองชาง

3 กิจกรรมปลอดขยะ คัดแยกขยะในโรงเรียน 3,000 โรงเรียนวัด

บานแขม

โรงเรียนวัด

บานแขม

4 โครงการจัดซื้อถังขยะประจํา

หมูบานบานหางฮุง ม.3

จัดซื้อถังขยะ จํานวน 80 ถัง 176,000 บานหางฮุง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

1,729,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขวงผญา ภูมิปญญา

วัฒนธรรมพื้นบาน

(1) จัดแสดงนิทรรศการงาน

ภูมิปญญาทองถิ่น (2) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน 

คาวิทยากร  คาจัดนิทรรศการ

 คาตอบแทน เงินรางวัล คา

รับรอง คาตกแตงสถานที่ 

คาจางเหมาบริการ และอื่นๆที่

จําเปน

100,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น)

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

2 โครงการลองสะเปาจาว      

แมเมาะ ประจําป 2559

(1) จัดกิจกรรมงานประเพณี

ลอยกระทงตําบล (2) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ 

เชน วัสดุอุปกรณ คาตอบแทน 

เงินรางวัล คารับรอง คา

ตกแตงสถานที่ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอื่นที่

จําเปน ฯลฯ จําเปน

300,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

 ตําบลแมเมาะ ประจําป 2560

(1)จัดกิจกรรมงานประเพณีรด

น้ําดําหัวผูสูงอายุในเทศบาลป

ใหมเมือง (2) จัดซื้อจัดหาวัสดุ

อุปกรณที่เกี่ยวของ เชน วัสดุ

อุปกรณ คาตอบแทน เงิน

รางวัล คารับรอง คาตกแตง

สถานที่ คาจางเหมาบริการ 

และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

 จําเปน

300,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 

พิธีทางศาสนาในวันสําคัญ

ทางศาสนา และประเพณี

ทองถิ่น

ดําเนินกิจกรรมและพิธีทาง

ศาสนาในวันสําคัญและ

ประเพณีทองถิ่นตางๆ ในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ เชน  

วันวิสาขบูชา วัน คาใชจาย

ในการจางเหมาจัดสถานที่ 

คาจางเหมาพาหนะ และ

อื่นๆ ที่จําเปนในการจัดงาน

100,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการเพิ่มศักยภาพ

ปราชญทองถิ่น

จัดอบรมใหความรูสําหรับ

ปราชญ, จัดซื้อจัดหาวัสดุที่

เกี่ยวของ

50,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการกอสรางศูนย

วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 

(บานเมาะหลวง หมูที่ 8)

กอสรางศูนยวัฒนธรรมอําเภอ แม

เมาะ (ตอยอดจากเดิมจนแลว

เสร็จ)

7,000,000 ต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ

แมเมาะตามโครงการสงเสริม

กิจกรรมตามประเพณีและสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

ของสภาวัฒนธรรมอําเภอแม

เมาะ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ

แมเมาะ ในการจัดกิจกรรม

ตามประเพณี ประจําปของ

อําเภอแมเมาะ

80,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

8 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบานในการจัดกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทงหมูบาน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบานใน

การจัดกิจกรรมประเพณี

ลอยกระทงหมูบานและสง

ขบวนเขารวมประเพณีลอย

กระทงที่เทศบาลจัดขึ้น 

ประจําป 2558 ใหแก

คณะกรรมการหมูบาน

แตละหมูบานในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลแมเมาะ

360,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

9 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบานในการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต

และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบานแต

ละหมูบานในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลแมเมาะ ใน

การจัดงานประเพณีรดน้ํา

ดําหัวประจําป

351,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

10 เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น นักเรียนไดเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่น

 - อาคาร

อเนกประสงค

 ซอย 1

โรงเรียนวัด

บานแขม

11 โครงการประเพณีสงกรานต  บาน

หวยเปด ม.1

สนับสนุนกิจกรรมประเพณี

สงกรานต การแสดงมหรสพ

20,000 อาคารลานแอ

โรบิค

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

12 โครงการกอสรางซุมประตูสํานัก

สงฆ บานใหมหวยรากไม ม.2

กอสรางซุมประตู ขนาดกวาง 

6.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จํานวน

 1 ซุม

200,000 สํานักสงฆบาน

ใหมหวยรากไม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

13 โครงการกอสรางกําแพงวัดบาน

หางฮุง(ตอยอด) บานหางฮุง ม.3

กอสรางกําแพงวัดหางฮุง กําแพง

ขนาด 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร 

ยาว 350.00 เมตร

987,050 วัดหางฮุง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

14 โครงการตกแตงซุมประตูโขงวัด

หางฮุง บานหางฮุง ม.3

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณตกแตง

ลวดลาย คาเชาเหมานั่งราน 

คาแรงในการตกแตง

300,000 วัดหางฮุง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

15 โครงการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีจาวพอขุนโต 

บานแมเมาะสถานี ม.4

คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชาเครื่อง

เสียง ปายโครงกร เครื่องสักการะ

จาวพอขุนโต คาแขงขันชกมวย

ไทย 10 คู

100,000 บานแมเมาะ

สถานี บริเวณ

ศาลจาวพอขุน

โต

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

16 โครงการสรางศาลาวัดมอนคีรีไชย

 บานแมเมาะสถานี ม.4

อาคาร ขนาดกวาง 13.50 เมตร 

ยาว 27.50 เมตร

200,000 วัดมอนคีรีไชย

 บานแมเมาะ

สถานี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

17 โครงการรื้อกุฎิและสรางใหม บาน

ปงชัย ม.5

รื้อกุฏิและสรางใหม ขนาดอาคาร

กวาง 8.00 เมตร ยาว 12.00 

เมตร สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง

746,000 วัดแมปง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

18 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาล

เจาพอหาญฟาเขียว (ตนไทร) 

บานปงชัย ม.5

ปรับปรุงอาคารขนาดอาคารกวาง

 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

จํานวน 1 หลัง

60,000 บานปงชัย กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

19 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลอง

ยาว บานหวยคิง ม.6

อบรมกิจกรรมกลองยาว จํานวน 

18 ชั่วโมง ผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 60 คน และจัดซื้ออุปกรณ

 ประกอบการอบรม กลองยาว  

จํานวน 2 ลูก ฉาบ จํานวน 2 คู 

ฆองโหมงขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 

ลูก ฆองโหมงขนาด 7 นิ้ว จํานวน

 2 ลูก คาชุดกลองยาว จํานวน 60

 คน ปายโครงการ 1ปาย

100,000 บานหวยคิง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

20 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

ประเพณีของวัด บานหวยคิง ม.6

คาภัตราหารเพล และอาหาร

ผูเขารวม 100 คน คาตกแตง

ขบวน จํานวน 1 รายการ คาของ

ชํารวยผาขนหนูทับรม 1 รายการ 

คาตัวนักมวย จํานวน 1 รายการ 

คากรรมการตัดสิน 1 รายการ 

คาใชจายการขออนุญาตชกมวย 

จํานวน 1 รายการ คาตอบแทน

แพทยประจําสนาม จํานวน 1 

รายการ คาเชาเวทีมวย จํานวน 1 

รายการ คาเชาเครื่องเสียง 1 

รายการ

100,000 วัดหวยคิง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

21 โครงการประเพณีสงกรานต บาน

ใหมนาแขม ม.7

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 

โดยมีประมาณราคาดังนี้ 1.

คาอาหาร 400 คน 1มื้อๆละ 100 

บาท 2.คาอาหารวาง 400 คน 1 

มื้อๆละ 50 บาท 3.คาเชาเครื่อง

เสียง 4. คาจัดสถานที่ 5.คาปาย

โครงการขนาด 1.20x 2.00 ม. 

จํานวน 4 ปาย 6.สนับสนุนการจัด

ขบวน 4 ขบวน 7.คาการแสดง 1 

ชุด

100,000 บานใหมนา

แขม ม.7 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

22 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน

 บานใหมนาแขม ม.7

จัดกิจกรรมใหแกเยาวชน(ดนตรี

ไทย) จํานวน 120 ชั่วโมง 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน

150,000 อาคาร

อเนกประสงค

บานใหมนา

แขม ม.7 ต.แม

เมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

23 โครงการอบรมดนตรีพื้นบาน (สะ

ลอ-ซอซึง)  บานเมาะหลวง ม.8

อบรมดนตรีพื้นบาน จํานวน 10 

วัน และจัดซื้อเครื่องดนตรี ดังนี้ 

1.ซึงเล็กขนาด 8 นิ้ว จํานวน 3 ตัว

 2.ซึงกลางขนาด 10 นิ้ว จํานวน 3

 ตัว 3.ซึงใหญ ขนาด  12 นิ้ว 

จํานวน 3 ตัว 4.สะลอไมชิงชัน ลูก

 3 จํานวน 3 ตัว 5.สะลอไมชิงชัน

 ลูก 4 จํานวน 3 ตัว 6.ขลุย

พื้นเมือง จํานวน 4 เลา 7.กลอง

พื้นเมือง จํานวน 1 ลูก 8.ฉิ่ง 

จํานวน 1 คู 

9.ฉาบ  จํานวน 1 คู และ 10.กรับ 

 จํานวน 1 คู

60,000 ศาลา

อเนกประสงค

บานเมาะหลวง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

24 โครงการอนุรักษฟนฟูประเพณี

เลี้ยงผีปูยา บานเมาะหลวง ม.8

กิจกรรมเลี้ยงผีปูผียา เปนคา

จัดทําเครื่องพิธีสังเวย คาขันครู 

จํานวน 4 จุด

60,000 บานเมาะหลวง

 ม.8 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

25 โครงการอนุรักษฟนฟูประเพณีแห

ชางผา บานเมาะหลวง ม.8

ดําเนินการจางทําโครงสรางชาง

ผา คาตัดเย็บผาหุมชางและตกแตง

50,000 ศาลา

กลางบาน

หลัง

ศาลหลักเมือง

 บานเมาะ

หลวง ม.8

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

26 โครงการประเพณีวัฒนธรรม

หมูบาน บานเมาะหลวง ม.8

1.ดําเนินการสักการะ

ศาลหลักเมืองพรอมเครื่องสังเวย 

2.จัดซื้อชุดฟอนมองเซิง 3.

คาอาหาร 2 มื้อ

50,000 บานเมาะหลวง

 ม.8 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

27 โครงการปรับปรุงหอผีเสื้อบาน 

บานเมาะหลวง (มอนทุงกลวย) ม.8

กอสรางหอผีเสื้อหมูบานมอนทุง

กลวย กวาง 2.50 ม. ยาว 5.00 

ม. สูง 2 ม.

125,000    บานมอนทุง

กลวย     ม.8

 ต.แมเมาะ     

 อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

28 โครงการสรางหอผีปู-ยา บาน

เมาะหลวง (มอนทุงกลวย) ม.8

สรางหอผีปู-ยา บานมอนทุงกลวย

 ขนาด 2.50 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 

3.00 ม.

50,000 ติดกับ

บานเลขที่ 544

 ม.8 ต.แม

เมาะ อ.แม

เมาะ จ.ปาง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

29 โครงการสงเสริมประเพณี

คุณธรรมจริยะธรรมกิจกรรมตางๆ 

บานใหมมงคล ม.10

จัดจางวิทยากร จํานวน 2 วัน,

คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ,

 อาหารวาง จํานวน 4 มื้อ, คา

อุปกรณ เอกสารสิ่งตีพิมพ 

ผูเขารวมอบรมจํานวน 50 คน

40,000 บานใหมมงคล

 ม.10

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

30 โครงการประเพณีวัฒนธรรมของ

หมูบาน บานเวียงหงสลานนา ม.12

จัดซื้อสังฆทาน จํานวน 50 ชุด 

คาตอบแทนพราหมณประกอบพิธี

 จํานวน 12 คน คาหารกลางวัน 

จํานวน 300 คน คาปจจัยถวาย

พระสงฆ จํานวน 50 รูป คา

ภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ 

จํานวน 50 มื้อ คาตอบแทน

อนุศาสนาจารย จํานวน 5 คน คา

ตกแตงสถานที่ คาประกอบพิธีเบิก

เนตรพระพุทธรูป พิธีสืบชะตา คา

พิธีบวงสรวงประกอบพิธียกชอฟา

 คาสนับสนุนโรงทาน คาปาย

โครงการ

300,000 สํานักสงฆ

เวียงหงส

ลานนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

31 โครงการแหลงเรียนรูดนตรีและ

นาฎศิลปพื้นบานลานนา 

ตําบลแมเมาะ

อบรมเรียนรูพรอมฝกหัดดนตรี 

และนาฏศิลปพื้นบานลานนา

200,000 บานดนตรี

สัปปะคัวเมือง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

        (1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมศิลปประเพณีทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตคนทองถิ่น และสืบสานใหคงอยูอยางถาวร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

32 โครงการประเพณีบวชพระ วัดทุง

กลวย ตําบลแมเมาะ

คาอาหารกลางวัน จํานวน 99 รูป

 คาตอบแทนพระวิทยากร 5 รูป 

คาจัดสถานที่

100,000 วัดทุงกลวยโพ

ธาราม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

33 โครงการบวชเฉลิมพระเกียรติ

ถวายพอ 5 ธันวา ตําบลแมเมาะ

บวชเฉลิมพระเกียรติถวายพอ 5 

ธันวาคม

100,000 สํานักปฏิบัติ

ธรรมประจํา

จังหวัด แหงที3่

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

34 โครงการประเพณีปใหมตักบาตร

ทําบุญ ตําบลแมเมาะ

ประเพณีปใหมตักบาตรทําบุญ 

จัดซื้อสังฆทาน จํานวน 50 ชุด 

อาหาร จํานวน 300 คน ผาขนหนู

 จํานวน 80 ผืน สลุงเงินจํานวน 

80 อัน ปายโครงการ จํานวน 1 

ปาย

200,000 บานหวยเปด กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

35 โครงการพระปริยฎิธรรม ตําบล แม

เมาะ

สนับสนุนคาอาหารเพลสามเณร 

ปการศึกษา 2560 จํานวน 50 รูป

 ชุดผาไตร จํานวน 50 รูป

600,000 โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม

อุปถัมภวิทยา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

4,998,050รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อาหารกลางวัน อาหารกลางวันสําหรับเด็ก

ใน ศพด. ทต.แมเมาะ 

จํานวน 2 ศูนย และนักเรียน

 รร. เทศบาลตําบลแมเมาะ

3,903,590    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

2 การปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

การปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

20,000   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

3 อินเตอรเน็ตโรงเรียน อินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

7,200   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น)

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
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   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

4 การพัฒนาปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียน

การจัดซื้อหนังสือหองสมุด

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

100,000   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

5 การพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

การพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนเทศบาลตําบลแม

เมาะ

50,000   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

6 การพัฒนาขาราชการครูของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล

แมเมาะ

คาใชจายการพัฒนา

ขาราชการครูของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลแมเมาะ

110,000   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

7 การรณรงคปองกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา

การจัดกิจกรรมรณรงค

ปองกันยาเสพติดในโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

15,000   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

8 การสงเสริมกิจกรรมรักการ

อานในสถานศึกษา

การจัดกิจกรรมสงเสริมรัก

การอานในสถานศึกษา 

อปท. ในโรงเรียนเทศบาลแม

เมาะ

50,000   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

9 การจัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยใน

สถานศึกษา

การจัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

50,000 ศพต. ใน

พื้นที่ตําบล

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

10 การจัดการศึกษาตั้งแต

อนุบาลจนถึงจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

(1) คาจัดการเรียนการสอน 

(2) คาหนังสือเรียน (3) คา

อุปกรณการเรียน (4) คา

เครื่องแบบนักเรียน (5) คา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ

ผูเรียน

1,556,500   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

11 วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการ

สอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน 

การสอน

200,000 ศพด.และ 

รร.ในเขต

พื้นที่ตําบล

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

12 วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการ

สอนโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน 

การสอน

200,000 ศพด.และ 

รร.ในเขต

พื้นที่ตําบล

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการจางวิทยากรชาว

ตางประเทศ

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร

300,000   ร.ร.เทศบาล

 แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

14 อาหารเสริม (นม)  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 ศูนย โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ และ

โรงเรียนในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

จํานวน  3 โรงเรียน

4,600,000 ศพด.และ 

รร.ในเขต

พื้นที่ตําบล

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

15 อุดหนุนใหแกโรงเรียนบาน

เวียงหงสลานนา

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน 

สําหรับนักเรียนในโรงเรียน

160,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

16 อุดหนุนใหแกโรงเรียนอนุบาล

แมเมาะ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน สําหรับนักเรียนใน

โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ

4,204,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

17 อุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดบาน

แขม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน สําหรับนักเรียนใน

โรงเรียนวัดบานแขม

568,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

18 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงสําหรับเยาวชนตําบล

แมเมาะ

อบรมและฝกปฏิบัติเพื่อ

สงเสริมใชความรูเรื่องของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับเยาวชนของตําบลแม

เมาะ

100,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

19 โครงการอบรมเยาวชนดาน

ดนตรี

อบรมและฝกปฏิบัติ เพื่อ

สงเสริมและฝกความรู

ความสามารถทางดาน

ดนตรีสําหรับเยาวชนในเขต

ตําบลแมเมาะ

100,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

20 อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการ กฟผ.แมเมาะ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน 

โครงการจางบุคลากรตําบล

แหนงวิทยากรพิเศษเฉพาะ

ทางเพื่อพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพงานสูความเปนเลิศ

เฉพาะทาง

170,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

21 อุดหนุนโรงเรียนเวียงหงส

ลานนา

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

โครงการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนใน

ดานคณิตศาสตร

30,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ
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   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

22 โครงการรถรับ-สงนักเรียน บาน

หวยเปด ม.1

คาพาพนะรับ - สงนักเรียน 

จํานวน 42 คน โรงเรียนบานเวียง

หงสลานนา จํานวน 12 คน 

โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ จํานวน 

14 คน โรงเรียนแมเมาะวิทยา 

จํานวน 10 คน โรงเรียนเทศบาล  

 แมเมาะ จํานวน 2 คน วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.

แมเมาะ จํานวน 4 คน

174,000 บานหวยเปด กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

23 โครงการสงเสริมทักษะการเรียน

การสอน บานหวยคิง ม.6

เสริมทักษะการเรียนการสอน 

จํานวนนักเรียน 30 คน ระยะเวลา

เรียน 50 วัน ทุกวันเสาร อาทิตย 

เวลา 09.00 - 11.00 น.

100,000 บานหวยคิง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

24 โครงการสอนพิเศษภาษาอังกฤษ 

บานใหมนาแขม ม.7

สอนพิเศษภาษาอังกฤษชวยปด

ภาคเรียน ผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 20 คน ระยะเวลา 20 วันๆ

 ละ 3 ชม.

50,000 อาคารซอย 4

 บานใหมนา

แขม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

25 โครงการสอนเสริมภาษาไทย ใหแก

เยาวชน ตําบลแมเมาะ

สอนเสริมภาษาไทย จํานวน 105 

ชั่วโมง ผูเขารวมโครงการ จํานวน

 60 คน

180,700 โรงเรียนวัด

บานแขม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

26 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

จัดการเรียนการสอนหองเรียน

พิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และการจัดจางยามรักษาความ

ปลอดภัยในโรงเรียน ตําบลแมเมาะ

จัดซื้อแท็บเล็ท จํานวน 30 เครื่อง

 และจัดจางยามรักษาความ

ปลอดภัย จํานวน 3 คน

438,000 โรงเรียน

อนุบาลแมเมา 

(ชุมชน 1)

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

27 โครงการพัฒนาแหลองเรียนรูวิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง

นโยบาย การลดเวลารู เพิ่มเวลา

เรียนของรัฐบาล ตําบลแมเมาะ

งานขุดลอกสระน้ําและตกแตงคัน

ดินรอบสระ ขนาดกวาง 40 เมตร

 ยาว 40 เมตร ขุดลอกคลองยาว 

150 เมตร กวาง 4 เมตร ลึก 1.5 

เมตร ปลูกไมผล จํานวน 1 งาน

450,000 โรงเรียน

อนุบาลแมเมา 

(ชุมชน 1)

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   5.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา

        (1) การจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ไดคุณภาพ ทัดเทียมตามมาตรฐานที่กําหนด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

28 โครงการทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยชีวิตแมเมาะ

จัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 15 

คน ทุนละ 45,000 บาท

675,000 มหาวิทยาลัย

ชีวิตแมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

18,561,990รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะวิทยา เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

โครงการจางวิทยากรชาว

ตางประเทศเพื่อเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน

240,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

2 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล     

แมเมาะ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

โครงการจางวิทยากรชาว

ตางประเทศเพื่อเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน

400,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

640,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)

   5.3 การสงเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอมสูอาเซียน

        (1) การสงเสริม และเตรียมความพรอมใหคนในชุมชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนมีความพรอมในการรองรับการเปดประเทศสูระบบอาเซียน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น)

5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับวิถีของคนในชุมชน/ทองถิ่น
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1 โครงการ 89 พรรษาเทิดไท

องคราชาของแผน

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

 5 ธันวา

150,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกทองถิ่นและผูบริหาร

ทองถิ่น

ดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ คาดําเนินการ

เกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม

ระเบียบกําหนดฯ

500,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

3 โครงการเทศบาล "พบ

ประชาชน"

จัดกิจกรรมสัญจรรับฟง

ปญหา ความเดือดรอนของ

ประชาชนในเขตพื้นที่

80,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร)

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

4 โครงการเทิดไทองคราชินี 

คูบารมีองคราชันย

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหามหาราชินี

100,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

5 โครงการวันเทศบาล (1) จัดกิจกรรมพิธีสงฆ      

(2) จัดหาเครื่องสังฆทาน

50,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

6 โครงการขับเคลื่อนการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบาน (แผน

ชุมชน) เพื่อการจัดการตนเอง

ตําบลแมเมาะ

คาตอบแทนวิทยากร คา

วัสดุอุปกรณ คาอาหาร 

คาอาหารวาง คาปายและ

คาจัดทํารูปเลมแผนชุมชน  

และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ

200,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานแผน)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

7 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและศึกษาดูงานดาน

การปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย ประจําป 2560

จัดกิจกรรมฝกอบรมและดู

งานดานการปองกันและ

บรรเทา    สาธารณภัย 

คาตอบแทนวิทยากร 

คาอาหาร คาอาหารวาง คา

ปาย และอื่นๆที่มีความ

จําเปน ฯลฯ

200,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานปองกัน)

8 โครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

การดําเนินกิจกรรมศึกษาดู

งานแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

วัฒนธรรมของผูสูงอายุใน

พื้นที่ตําบลแมเมาะและ

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

900,000       ตําบล  

    แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการและสมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล

แมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู  (2) 

ศึกษาดูงานหนวงานอื่นที่

ดําเนินการประสบ

ความสําเร็จ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

200,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการฯ และสมาชิก

สภาเด็ก เยาวชนตําบลแมเมาะ

การอบรมทัศนะศึกษาดูงาน ทํา

กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานวัฒนธรรม การเขาคาย

เยาวชนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม การปลูกจิตสํานึกใน

ดานความกตัญู ดานจิตบริการ

สาธารณ  การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การปองกันปญหายา

เสพติด ตลอดจนการสงเสริมการ

เรียนรูและพัฒนากลุมอาชีพ

เยาวชนเชน

70,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการกลุมสตรีและ

สมาชิก

จัดกิจกรรมสรางเสริมบทบาท

ของสตรี เชน การรวมตัวสราง

องคกรเครือขาย การอบรมศึกษา

ดูงานใหความรูดานการสงเสริม

และพัฒนาอาชีพ ดานสิทธิสตรี 

ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานการมี

สวนรวมทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย  

ประชุมสัมมนา  และการรวมพลัง

ทํากิจกรรมรวมกันในวันสําคัญ

ตางๆ

300,000     ตําบล   

 แมเมาะ

กอง

สวัสดิการฯ

12 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุขประจํา

หมูบาน ตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู       

(2) ศึกษาดูงานหนวยงาน

อื่นที่ดําเนินการประสบ

ความสําเร็จ  (3) จัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

700,000 ต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

13 โครงการสงเสริมกิจกรรม

เกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนจัด

งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป

(1) จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาติ ตําบลแมเมาะ  (2)

 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณที่

เกี่ยวของ

200,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

14 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

บานหางฮุง ม.3

ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี จังหวัด

ระยอง จํานวน 4 วัน ผูเขารวม

โครงการ จํานวน 45 คน

300,000 จังหวัดชลบุรี 

และระยอง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

15 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

บานเวียงสวรรค ม.9

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 50 คน คาวิทยากร 

จํานวน 12 ชั่วโมง จํานวน 3 คน 

คาปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 

คาชุดกีฬา จํานวน 50 ชุด คา

อุปกรณกีฬา กีฬาปงปอง จํานวน 

1 ชุด กีฬาฟุตซอล จํานวน 1 ชุด 

กีฬาฟุตบอล จํานวน 1 ชุด กีฬา

บาสเกตบอล จํานวน 1 ชุด กีฬา

วอลเลยบอล จํานวน 1 ชุด กีฬา

แบดบินตัน 1 ชุด กีฬาตะกรอ 

จํานวน 1 ชุด

100,000 บานเวียง

สวรรค

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน

 บานแมเมาะสถานี ม.4

พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน ณ 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี

  จํานวน 4 วัน ผูเขารวมโครงการ

จํานวน 40 คน

300,000 บานแมเมาะ

สถานี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

17 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ ตําบลแมเมาะ

จัดกิจกรรมวันเด็ก คาจัดสถานที่ 

พรอมเชาเครื่องเสียง คาตอบแทน

วิทยากร คาประชาสัมพันธ

โครงการ คาของขวัญ ของรางวัล

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

300,000 สํานักงาน

กองทุนพัฒนา

ไฟฟา

โรงไฟฟาแม

เมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

18 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

ตําบลแมเมาะ

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ณ 

จังหวัดระยอง ผูเขารวมโครงการ

 จํานวน 80 คน จํานวน  5 วัน

600,000 จังหวัดชลบุร,ี

 จังหวัดระยอง

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสภาเด็กเยาวชน 

ตําบลแมเมาะ

พัฒนาศักยภาพเยาวชน  จังหวัด

สุราษฏธานี ผูเขารวมโครงกาน 

จํานวน 70 คน

310,000 ศึกษาดูงาน

จังหวัดสุ

ราษฎรธานี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน

 ตําบลแมเมาะ

ศึกษาดูงานจังหวัดสระแกว 

จันทบุรี ระยอง และชลบุรี จํานวน

 5 วัน ผูเขารวมโครงการ จํานวน 

50 คน

500,000 จังหวัด

สระแกว 

จันทบุรี 

ระยอง และ

ชลบุรี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.1 การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี

        (1) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เคารพสิทธิและหนาที่ในสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

21 โครงการพัฒนาศักยภาพคพรฟ.

และ คพรต. ตําบลแมเมาะ

ศึกษาดูงานจังหวัดสระแกว 

จันทบุรี ระยอง และชลบุรี จํานวน

 5 วัน ผูเขารวมโครงการ จํานวน 

50 คน

600,000 จังหวัด

สระแกว 

จันทบุรี 

ระยอง และ

ชลบุรี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

6,660,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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1 โครงการจัดทําระบบงาน 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

เทศบาลตําบลแมเมาะ

ดําเนินการจัดทําระบบงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

300,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

   6.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน

        (1) การเก็บรวบรวมขอมูล การสงเสริมและสนับสนุนขอมูลทองถิ่น เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร)

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน

        (1) การเก็บรวบรวมขอมูล การสงเสริมและสนับสนุนขอมูลทองถิ่น เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล

จัดอบรมชี้แจงแนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนา  จัดเวที

ประชาคมหมูบานรับฟง

ความคิดเห็น เพื่อสํารวจ

ปญหา ความตองการจาก

ประชาชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป

80,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานแผน)

3 อุดหนุน อบต.นาสัก ตาม

โครงการศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจาง

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเขตอําเภอแมเมาะ

(1) อุดหนุนคาใชจายสําหรับ

ศูนยขอมูลขาวสารฯ          

(2) สําหรับจัดซื้อจัดหาวัสดุ

อุปกรณ และครุภัณฑที่

จําเปนสําหรับการ

เตรียมการศูนยขอมูลฯ

20,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน

        (1) การเก็บรวบรวมขอมูล การสงเสริมและสนับสนุนขอมูลทองถิ่น เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

4 จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยการสํารวจความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ  

ประเมินผลแผนพัฒนาและ

การจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา

70,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

470,000รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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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 โตะประชุม 10 ที่นั่ง พรอม

เกาอี้

(1) โตะประชุม ขนาดกวาง 

270 ซม. ลึก 120 ซม.       

สูง 75 ซม.                       

(2) เกาอี้สํานักงานพรอมโช

คปรับระดับ จํานวน 10 ตัว 

ขนาดกวาง 52 ซม. ลึก 2 

ซม. สูง 89-101 ซม.

48,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งาน

ตรวจสอบ

ภายใน)

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ)

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 

18,000 บีทียู แบบแยกสวน 

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ)  จํานวน 

1 เครื่อง

28,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร)

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน



138

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 138

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

3 ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นฃัก ตูเก็บเอกสาร ชนิดลิ้นชัก

เหล็ก 15 ชั้น โดยมี (1) 

ขนาดกวาง 37.5 ซม. ลึก 

46.2 ซม. สูง 132.4 ซม. (2)

 สําหรับเก็บเอกสารขนาด 

3A แบบ 15 ลิ้นชัก (3) โครง

ตูหนา 0.5 มม. (4) กุญแจล็

อกชักพรอมกันลิ้นชักขนาด

ใหญสําหรับใสกระดาษขนาด

 3A

3,800 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานนิติการ)

4 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน

กระจก ขนาดยาว 118 ซม. 

ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม.

3,900 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(กิจการสภา)

5 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ตูเก็บเอกสารบานทึบ ขนาด

ยาว 118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง

 87 ซม.

3,800 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

6 เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึก (Inkjet)

(1) แบบพนหมึก (2) ความละเอียด

ไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi (3)

 ความเร็วพิมพรางสีไมนอยกวา 

15 หนาตอนาที (4) ความเร็วพิมพ

รางขาวดําไมนอยกวา 33 หนา

ตอนาที (5) ความละเอียดในการ

สแกนสูงสุดไมนอยกวา 

1,200x2,400 dpi (6) ถาดปอน

เอกสารอัตโนมัติ (7) ถายเอกสาร

ไดทั้งสีและขาว (8) ทําสําเนาได

สูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา (9) 

ยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต (10) มีชองเชื่อมตอ

ระบบเครือขาย แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา ไมนอยกวา 1 

ชอง

7,900 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

7 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1 *  

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 

นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ  8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา 2.7 GHz 

จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 6 MB  

จํานวน 1 หนวย (3) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (4) มี

หนวยความจํา หลัก (RAM) ชนิด 

DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา   4 GB (5) มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล Hard Drive Hard Drive 

ขนาดไมนอยกวา 1 TB

44,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัด 

(งาน

ตรวจสอบฯ +

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

8 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED

 ขาวดํา  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

 (1) ใชแบบเลเซอรหรือ แบบ LED 

(2) มีหนวยความจํา (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 128 MB (3) มี

ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 

10/100 Base-T ไมนอยกวา 1 ชอง

(4) มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 600x600 dpi (5) มี

ความเร็วในการพิมพรางไมนอย

กวา 27 หนาตอนาที (6) สามารถ

สแกนเอกสาร ขนาด A4 ได  (7) 

มีความละเอียดในการสแกนสูงสูด

 ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi (8)

 สามารถถายสําเนาเอกสารได

9,600 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานการ

เจาหนาที่)
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

9 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน

กระจก จํานวน 2 ตู

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน

กระจก ขนาดยาว 118 ซม. 

ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม.

7,800 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(ฝาย

บริหารงานทั่วไป)

10 เครื่องเลนบันทึกดีวีดี เครื่องเลนบันทึกดีวีดี มี

คุณลักษณะ ดังนี้             

(1) สามารถเลนแผน DVD/ 

VCD/WMA/MP3/JPEG/DivX 

(2) รองรับสัญญาณเสียง 

Dolby Digital                 

(3) ชองตอ USB สําหรับเลน

ไฟลเพลงและภาพยนตร

2,500 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(ฝาย

บริหารงานทั่วไป)
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

11 ไมคประกาศ/ประชาสัมพันธ ชุดไมคประชาสัมพันธ มี

คุณลักษณะ ดังนี้ (1) ไมโครโฟน

ประชาสัมพันธ 4 เสียง (2) กาน

ไมคแบบคอนออน ยาวไมนอยกวา

 42 ซม.  (3) ไมคแบบคอนเด็น

เซอรพรอมไฟวงแหวนและ LED 

แสดงสถานะ (4) มีวอลลุมปรับ

ระดับความดังของเสียงที่ฐาน

ไมโครโฟน  (5) สามารถรับระดับ

สัญญาเสียงขาเขาไดสูงสุด 110 dB

 (6) สายสัญญาณความยาว 8 

เมตร พรอมปลั๊ก

4,500 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(ฝาย

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

12 กลองถายภาพ กลองถายภาพ โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้         (1) กลอง

ถายภาพ DSLR         (2) หนาจอ

ไมนอยกวา 3 นิ้ว    (3) ชองมอง

ภาพแบบ pentaprism (4) ความ

ละเอียดภาพ ไมนอยกวา 20 

Megapixel (5) แฟลชในตัว (6) 

ระบบโฟกัสแบบ Auto และ 

Manual (7) มี Build-in Wifi (8) 

ISO 100-1600 (9) เลนส SLR 

Lens ไมนอยกวา 18-135 (10) 

เมมโมรี่การดไมนอยกวา 32 Gb

35,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(ฝาย

บริหารงานทั่วไป)
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

13 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 *  

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ  8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา 3.2 GHz 

จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 8 MB  

จํานวน 1 หนวย (3) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (4) มี

หนวยความจํา หลัก (RAM) ชนิด 

DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา   4 GB (5) มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล Hard Drive Hard Drive 

ขนาดไมนอยกวา 2 TB

29,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัด 

(งานแผน)
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

14 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA

เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA 

 จํานวน 2 เครื่อง 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย

กวา 800 VA (480 Watts)

2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา 15 นาที

6,400 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานแผน)

 

15 โตะทํางาน โตะทํางานเหล็กขนาดกวาง 

60 x ยาว 120 x สูง 75 ซม.

 มี 1 ตูเก็บเอกสารดานขวา 

ล็อคดวยกุญแจ

7,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานปองกัน)
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

16 โทรทัศนสี (LED) จอแบน 

ขนาด 40 นิ้ว

(1) จอภาพ Resolution 

1920x1080 พิกเซล (2) 

ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 40 

นิ้ว (3) แสดงภาพแบบ LED 

Backlight (4) ชองตอ HDMI 

ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ 

(5) ชองตอ USB ไมนอยกวา

 1 ชองสัญญาณ (6) 

เชื่อมตอแบบ AV, DVD 

Component (7) ชองตอ 

Digital tuner

17,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานปองกัน)

17 พัดลม พัดลม จํานวน 3 เครื่อง 6,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานปองกัน)
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

18 ตูทําน้ําเย็น/น้ํารอน คุณลักษณะพื้นฐาน           

(1) ตูทําน้ําเย็น/น้ํารอน มี

เก็บถังน้ําดานลาง ไมตอง

ยกถัง  (2) ทําน้ําเย็นไดตั้งแต

 3-10 องศาเซลเซียส (3) 

ทําอุณหภูมิน้ํารอนไดตั้งแต 

80-90 องศาเซลเซียส (4) 

มีสัญญาณไฟกระพริบเมื่อ

น้ําใกลหมดถัง (5) ระบบ

นิรภัยสําหรับหัวจายน้ํารอน 

เพื่อปองกันน้ํารอนลวก

15,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

19 ตูเย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 9 

ฟุต

ตูเย็นแบบ 2 ประตู มี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    

(1) ขนาดไมนอยกวา 9 คิวบิ 

 (2) ระบบทําความเย็น 

Inverter Compressor       

(3) ระบบกระจายความเย็น

ดวยพัดลม                      

(4) มีระบบกําจัดกลิ่น         

(5) ระบบละลายน้ําแข็ง

อัตโนมัติ                        

(6) ประหยัดไฟเบอร 5

15,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

20 รถยนตตูพยาบาล รถยนตตูพยาบาล มีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้     (1) เครื่องยนต

ดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณ (2) 

ประตูดานหลัง ปด-เปด สําหรับ

ยกเตียงผูปวยเขา-ออก (3) มีตู

เก็บ ทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 

ทอ พรอมที่แขวนน้ําเกลือ (4) 

หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและ

เวชภัณฑ (5) มีวิทยุคมนาคม 

VHF/FM 25 วัตตพรอมอุปกรณ 

(6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน 

พรอมเครื่องขยายเสียง (7) 

อุปกรณการแพทย

2,000,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

21 เกาอี้สํานักงานชนิดผา 

จํานวน 5 ตัว

เกาอี้สํานักงานชนิดผา พนักพิงสูง

 มีวางแขนแบบเหล็กชุบโครเมียม 

หุมดวย PVC ปรับสูงต่ําดวยโชค

ไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียมปดเงา มี

ลอเลื่อน ขนาด (ก) 62 x (ล) 69 x

 (ส) 115-127 ซม.

30,000 ทต.แมเมาะ กองคลัง

22 เกาอี้อเนกประสงค  จํานวน 5

 ตัว

เกาอี้อเนกประสงคขาเหล็กชุบ

โครเมียม ขนาด 1.2 มม. ที่นั่งบุ

ฟองน้ํา หุมหนังเทียม ขามี

พลาสติก ปดปลายขา ขนาด (ก) 

432 x (ล) 550 x (ส) 905 มม.

4,250 ทต.แมเมาะ กองคลัง

23 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 

จํานวน 2 ตู

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  

ขนาด (ก) 1187 x (ล) 408 x 

(ส) 878 มม.

7,800 ทต.แมเมาะ กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

24 ตูเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 

จํานวน 4 ตู

ตูเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก  

ขนาด (ก) 470 x (ล) 620 x 

(ส) 1320 ซม.

16,000 ทต.แมเมาะ กองคลัง

25 โตะพับอเนกประสงค โตะพับอเนกประสงค ทํา

ดวยไม Particle 25 mm. 

เต็มแผนปดผิวดวยโพเมกา

ขาว ขนาด (ก) 1200 x (ล) 

600 x (ส) 737 มม.

1,600 ทต.แมเมาะ กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

26 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 *  

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 

นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ  8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา 3.2 GHz 

จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 8 MB  

จํานวน 1 หนวย (3) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (4) มี

หนวยความจํา หลัก (RAM) ชนิด 

DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา   4 GB (5) มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล Hard Drive Hard Drive 

ขนาดไมนอยกวา 2 TB

58,000 ต.แมเมาะ กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

27 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (18หนา/นาที)

คุณลักษณะพื้นฐาน                  

  (1) ความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 600 x 600 dpi (2) มี

ความเร็วในการพิมพรางไมนอย

กวา 18 หนาตอนาที (ppm) (3) มี

หนวยความจําไมนอยกวา 2 MB

3,300 ต.แมเมาะ กองคลัง

28 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา แบบ Network 

แบบที่ 1

คุณลักษณะพื้นฐาน                  

  (1) ความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 1,200x1,200 dpi (2) มี

ความเร็วในการพิมพรางไมนอย

กวา 33 หนาตอนาที (ppm) (3) 

พิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

(4) มีหนวยความจําไมนอยกวา 

128 MB (5) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย

16,000 ทต.แมเมาะ กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

29 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA

เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA 

 จํานวน 2 เครื่อง 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย

กวา 800 VA (480 Watts)

2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา 15 นาที

6,400 ทต.แมเมาะ กองคลัง

30 ตูเอกสาร ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน

กระจก จํานวน 4 ตู มี

คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาด

ความกวางไมนอยกวา 118 

ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม.

15,600 ทต.แมเมาะ กอง

สวัสดิการฯ

31 เครื่องโทรศัพทสํานักงาน เครื่องโทรศัพทสํานักงาน จํานวน 

3 เครื่อง

6,000 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

32 โตะประชุม 10 ที่นั่ง พรอม

เกาอี้

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้            

 (1) โตะประชุม ขนาด (W)180 x 

(D)60 x (H)75 ซม. จํานวน 2 ตัว  

(2) โตะตอโคงชุดประชุม ขนาด 

(D)150 x (H)75 ซม. จํานวน 2 ตัว

(3) เกาอี้สํานักงานพรอมโชคปรับ

ระดับ ขนาด (W)60 x (D)61 

x(H)95 จํานวน 10 ตัว

33,200 ทต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

33 โตะประชุม Patticle เคลือบผิว

เมลามีน

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.50 ม. 

สูง 0.75 ม. จําวน 2 ตัว

6,000 ทต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

34 โตะประชุม Patticle เคลือบผิว

เมลามีน

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 ม. 

สูง 0.75 ม. จําวน 2 ตัว

5,000 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

35 ถังน้ําพลาสติก พรอมปมน้ํา

ขนาด 200 วัตต รวมคาติดตั้ง

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้            

 (1) เคลือบสารปองกันรังสี UV 

จากแสงแดด (2) เคลือบ PE Food

 Grade ใสน้ําดื่มได (3) ทําจาก PE

 แท 100% (4) ไมผสมพลาสติก   

  รีไซเคิล (5) ทอน้ําเขาออกทํา

จากทองเหลือง ไมเปนสนิม (6) 

เปนถังที่มีความปลอดภัยสูง ไม

มาตรฐาน มอก.

30,000 ทต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ



158

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 158

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

36 กลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้            

 (1) เปฯกลองคอมแพค (2) ความ

ละเอียดที่กําหนดเปนความ

สะอาดที่เซ็นเซอรภาพ (3) มี

ระบบแฟลชในตัว (4) สามารถ

ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลได

อยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือ

เมื่อตองการเปลี่ยน (5) สามารถ

โอนถายขอมูลจากกลองไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอรได

10,000 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

37 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้            

(1) ระดับความละเอียดของ

จอภาพ 1920x1080 พิกเซล (2) 

ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ

ขั้นต่ํา 40 นิ้ว (3) แสดงภาพดวย

หลอดภาพ แบบ LED Backlight 

(4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 

ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ

สัญญาณภาพและเสียง (5) ชอง

ตอ USB ไมนอยกวา 1 

ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพ

เพลงและภาพยนต (6) ชองการ

เชื่อมตอแบบ AV DVD 

Component (7) มีชองตอ Digital 

tuner

17,000 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

38 ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ขนาดความจุไมนอยกวา 7 คิวบิก

ฟูตร เปนรุนที่ไดรับฉลาก

ประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

9,400 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

39 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 *  

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ  8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา 3.2 GHz 

จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 8 MB  

จํานวน 1 หนวย (3) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (4) มี

หนวยความจํา หลัก (RAM) ชนิด 

DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา   4 GB (5) มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล Hard Drive Hard Drive 

ขนาดไมนอยกวา 2 TB

29,000 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

40 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED

 ขาวดํา ( 30 หนา/นาท)ี โดน

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 1,200x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไมนอย

กวา 30 หนาตอนาที 

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนา

อัตโนมัติได 

- มีหนวยความจ า (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 

Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา

 จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, 

Legal และ Custom โดยมีถาดใส

กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 

250 แผน

7,900 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

41 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA

เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย

กวา 800 VA (480 Watts)

2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา 15 นาที

3,200

42 เครื่องพนหมอกควันแบบ

สะพายไหล

เครื่องพนหมอกควันแบบสะพาย

ไหล จํานวน 2 เครื่อง

160,000 ทต.แมเมาะ กอง

สาธารณสุขฯ

43 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 

 โดยมี ขนาดไมนอยกวา ยาว 

118 ซม. ลึก 40 ซ.ม. สูง 87 

ซ.ม. จํานวน 1 ตู

5,000 ทต.แมเมาะ กอง

การศึกษาฯ

44 ตูลอ 3 ลิ้นชัก ตูลอ 3 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา

 48 (W) x 50 (D) x 66 (M) cm.

2,400 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

45 ตูเก็บเอกสาร แบบโลง 4 ชั้น ตูเก็บเอกสารสูงระดับกลาง 

แบบโลง 4 ชั้น ขนาดไมนอย

กวา 80(W) x 40(D) x 160(H)

3,000 ทต.แมเมาะ กอง

การศึกษาฯ

46 ตูเก็บเอกสารแบบบนโลง 

ลางบานเปด-ปดได

ตูเก็บเอกสารขนาดกลาง แบบ

ขางบนโลง ขางลางบานเปด-

ปดได ขนาดไมนอยกวา 80(W)

 x 40(D) x 160(H)

3,500 ทต.แมเมาะ กอง

การศึกษาฯ

47 เกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง มี

ทาวแขน ปรับสูง-ต่ําดวยโชค

ไฮโดรริค ขนดไมนอยกวา 

690(W) x 720(D) x 160(H)

3,500 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

48 เครื่องโทรสารแบบใช

กระดาษธรรมดา

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ

ธรรมดา มีคุณลักษณะพื้นฐาน

 ดังนี้     (1) เครื่อง Facsimile 

หรือโทรภาพ (2) ความเร็วใน

การสงเอกสารไมเกินกวา 6 

วินาทีตอแผน (3) สงเอกสาร

ไดครั้งละ 20 แผน

18,000 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

49 เครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้     (1)

 สามารถเปน Prnter, Copier, 

Scanner และ Fax   (2) ใช

เทคโนโลยี Laser หรือ แบบ 

LED (3) มีหนวยความจําขนาด

ไมนอยกวา 192 MB (4) มีชอง

เชื่อมตอ แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา (5) มีความละเอียดใน

การพิมพไมนอยกวา 600x600

 dpi (6) มีความเร็วในการ

พิมพพรางขาวดําไมนอยกวา 

22 หนาตอนาที

17,000 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

50 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้     (1)

 มีความละเอียดไมนอยกวา 

1,200x600 dpi  (2)มีความเร็ว

ในการพิมพรางไมนอยกวา 30

 หนาตอนาที (3) มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา

 32 MB (4) มีชองเชื่อมตอ 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา (5) 

พิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ

ได

15,800 ทต.แมเมาะ กอง

การศึกษาฯ

51 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA

เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA 

 จํานวน 2 เครื่อง 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย

กวา 800 VA (480 Watts)

2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา 15 นาที

6,400 ทต.แมเมาะ กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

52 โตะหมูบูชา โตะหมูบูชา ทําดวยไมสัก 

ความกวางของโตะหมูขนาด 9

 นิ้ว มีฐานรองโตะหมู มีโตะ

แทนบูชา 9 ชิ้น

9,900 โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ

กอง

การศึกษาฯ

53 โตะประชุมตรงนั่งดานเดียว โตะประชุมตรง นั่งดานเดียว 

หนา 25 mm. ผิวเมลามีน กัน

น้ํา กันชื้น ทนความรอนกัน

รอยขีดขวน ขาหนา 19 mm. 

ขนาดไมนอยกวา 150x60x75 

ซ.ม.

2,800 โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

54 โตะพับอเนกประสงค แบบ

หนาโฟเมกาสีขาว

โตะพับอเนกประสงค แบบ

หนาโฟเมกาสีขาว จํานวน 10 

ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) หนาโตะไมปารติเกิลปดผิว

ดวยโฟเมกา หนา 25 มม. (2) 

ขาโตะเหล็ก ขนาด 1.2 นิ้ว ชุบ

โครเมี่ยม (3) ขาโตะสามารถ

พับได (4) ความสูงมาตรฐาน 

75 cm.

12,500 โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ

กอง

การศึกษาฯ

55 เกาอี้เบาะนวม เกาอี้เบาะนวม จํานวน 20 ตัว 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ขาเกาอี้ทําจากเหล็กกลอง 

ขนาด 3/4 x 3/4 นิ้ว (2) เพิ่ม

เหล็กคาดที่ขากันฉีก หนา 1.2 

มิล ชุบโครเมี่ยม (3) ปลายขามี

ยางรองกันกระแทก (4) ที่นั่ง

ทําดวยฟองน้ําอัดหนา 1.5 นิ้ว 

หุม PVC หนา 0.5 มิล

9,000 โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

56 เกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน มีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้     (1) เบาะและ

พนักพิงดานหลังเกาอี้ทําจาก

หนังพีวีซี (2) มีที่ทาวแขน (3) มี

โชคปรับระดับสูงต่ําของเกาอี้ได

1,200 โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ

กอง

การศึกษาฯ

57 โซฟารับแขก โซฟารับแขก มีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) 1 ชุด ขนาดไม

นอยกวา กวาง 80 ลึก 80 สูง 

82 ซม. จํานวน 2 ตัว (2) 3 ที่

นั่ง ขนาดไมนอยกวา กวาง 185

 ลึก 80 สูง 82 ซม. (3) โตะ

กลาง 1 ตัว

15,000 โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ

กอง

การศึกษาฯ

58 เต็นทสนาม เต็นทสนาม จํานวน 4 หลัง 

ขนาดไมนอยกวา 3 x 3 เมตร

24,000 ทต.แมเมาะ กอง

การศึกษาฯ



171

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 171

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

59 ชั้นวางของ 3 ชั้น 6 ชอง ชั้นวางของ 3 ชั้น 6 ชอง 

จํานวน 4 ตัว ผลิตจากไมปารติ

เกิ้ลบอรด 15 มม. ขนาดไม

นอยกวา กวาง 40 ยาว 120 สูง

 120 ซม.

6,800 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบล

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

60 ชั้นวางรองเทา 30 ชอง ชั้นวางรองเทา 30 ชอง จํานวน

 6 ตัว ขนาดไมนอยกวา 150 x

 30 x 90 ซม.

24,000 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบล

แมเมาะ

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

61 เครื่องเลนสนาม เครื่องเลนสนาม จํานวน 2 ชุด 

1 ชุด ประกอบดวย (1) บาน

ตนไม ขนาดไมนอยกวา 

195x245x185 ซม. (2) บาน

นอยสองชั้น ขนาดไมนอยกวา 

170x295x170 ซม.  (3) ชิงชา

กระดานลื่นสุดหรรษา ขนาดไม

นอยกวา 270x280x175 ซม. 

(4) อุโมงครถไฟ ขนาด

ประมาณ 175x210x105 ซม.

300,000 สถานศึกษา

สังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

62 เครื่องเสียงสนาม คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้     (1) ตู

ลําโพง 15 นิ้ว 2 ทาง จํานวนไม

นอยกวา 1 ตู (2) POWER MIXER 

8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง (3) สาย

ลําโพง 2x1.5 + SPEAKON 1 5 

เมตร จํานวน 2 เสน (4) ขาตั้งตู

ลําโพง จํานวนไมนอยกวา 2 อัน

20,000 กิจการ

สถานศึกษา

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

63 เครื่องเลน VCD คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้           

(1) ใชเลนไดทั้ง CD และ VCD และ

 DVD (2) มีซองสัญญาณเขาและ

ออก อยางละ 1 ชอง (3) ใชไฟฟา 

220 VAC 50 Hz. (4) เลนตอเนื่อง

ไดไมนอยกวา 180 นาที (5) ไดรับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

36,600 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบล

แมเมาะ

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

64 กลองวีดีทัศน แบบ Handy 

Cam

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้          

(1) บันทึกแบบ Handy Cam (2) 

Sensor ขนาดไมนอยกวา 1/5.8 

Type (3.1 mm.) (3) มีความ

ละเอียดไมนอยกวา 22.9 ลาน

พิกเซล (4) บันทึกวีดีโอและ

ภาพนิ่งไดทั้งที่ตัวกลอง และ 

memory card (5) สามารถซูม

แบบออฟติคอลไดไมนอยกวา 30x

 (6) มีหนวยความจําในตัวเครื่อง

ไมนอยกวา 32 MB (7) มีระบบ

บันทึกภาพในสภาพแสงต่ําได (8) 

มีจอแสดงผล แบบ Clear Photo 

LCD ขนาด 7.5 ซม. (9) มีระบบ

ปองกันภาพสั่นไหว (10) สามารถ

ถายโอนขอมูลไดจากตัวกลอง

โดยตรง (11) มีชองตอ USB

30,000 กิจการ

สถานศึกษา

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

65 โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) 

ขนาด 32 นิ้ว

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้           

(1) ระดับความละเอียดจอภาพ 

1366x768 พิกเซล (2) ขนาดที่

กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32

 นิ้ว (3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ

 แบบ LED Backlight (4) ชองตอ 

HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ

 (5) ชองตอแบบ AV, DVD 

Component (6) มีชองตอ Digital 

tuner

54,000 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบล

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

66 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบคาน

สมดุล

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้           

(1) แบบคานสมดุล มีที่วัดสวนสูง

ในตัว (2) ชั่นไดขนาด 160 กก.  

(3) สามารถชั่งละเอียดไมนอยกวา

 100 กรัม (4) วัดสวนสูงได

ระหวาง 75-195 ซม.

13,000 โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

67 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1 *  

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ  8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา 2.7 GHz 

จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 6 MB  

จํานวน 1 หนวย (3) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (4) มี

หนวยความจํา หลัก (RAM) ชนิด 

DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา   4 GB (5) มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล Hard Drive Hard Drive 

ขนาดไมนอยกวา 1 TB

22,000 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบล

แมเมาะ

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

68 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

สําหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้           

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง ไม

นอยกวา 2 แกนหลัก (2) มี

หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด 

DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอย

กวา 8 GB (3) มีหนวยนจัดเก็บ

ขอมูล (Hard Drive) ขนาดความ

จุดไมนอยกวา 1 TB (4) มีจอภาพ

ที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา

 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด

ไมนอยกวา 12 นิ้ว (5) มี 

DVD-RW หรือดีกวา (6) มีชอง

เชื่อตอระบบเครือขาย แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

(7) สามารถใชงานไดไมนอยกวา 

Wi-Fi Z802.11b, g, n) และ 

Bluetooth

21,000 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบล

แมเมาะ

กอง

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

69 ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานขนาด

กวาง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 182

 ซม.

4,000 ทต.แมเมาะ กองชาง

70 ตูเก็บของแบบล็อคเกอรเหล็ก

 12 ชอง

ตูเก็บเอกสาร แบบล็อกเกอรเหล็ก

 12 ชอง มีรายละเอียด ดังนี้ (1) 

ขนาดของตู W 900 x D450 x H 

1850 mm. (2) โครงสรางเปน

เหล็กขึ้นรูป หนาไมนอยกวา 0.7 

มม. มีความแข็งแรงทนทานกวา

โครงสรางทั่วไป (3) มือจับฉีดขึ้น

รูปคงทนถาวร (4) สีของตู สีเทา

สลับ สีครีม สีเทา สีที่ใชผานการ

อบ ปองกันสนิมและสารเคมี

ตกคาง (5) บานเปดตู มีจํานวน 12

 ชอง มีเหล็กหวงไวล็อคกุญแจ

เพิ่มเติมอีก มีกุญแจล็อคเพื่อ

ความปลอดภัยของทรัพยสิน

9,750 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

71 เครื่องปรับอากาศรถบรรทุก 

หมายเลขทะเบียน 80-9732

 ลําปาง

มีรายละเอียด ดังนี้ (1) คอมแอร 

ซันเตน  508 24 V (2) น้ํายา 134,

 สายน้ํายา 134 (3) ตูแอรฟอรมู

ลา 404 (4) แผนคอยลรอย 3 (5) 

ชั้นขาคอม (6) ไดเออรมูลเลย

เครื่อง (7) พรอมอุปกรณติดตั้ง

20,000 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

72 เครื่องเชื่อมไฟฟา คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) เครื่องเชื่อมระบบอินเวอรเตอร

 welpro ควบคุมโดยแผงวงจร 

อิเล็กทรอนิค ใหกระแสเชื่อมได 

สม่ําเสมอและเปนกระแสตรง (DC)

 มีขั้วตอแบบเกลียวติดตั้งงาย 

ประหยัดไฟ และเวลาเหมาะกับ

งานเชื่อมทุกประเภท ใชไฟฟา 

220V. เชื่อมเหล็กใหกระแสไฟฟา

 200 แอมป (2) แรงดันไฟ 

220+/-10% Volt (3) ความถี่ 

50-60 Hz (4) กําลังไฟ 7 KVA (5)

 แรงดันไฟที่จายขณะไรภาระ 62 

Volt (6) กําลังไฟที่จายขณะภาระ 

40 watt (7) กระแสไฟเชื่อม 

20-200 Amp (8) แรงดันไฟใน

การเชื่อม 28 Volt (9) 

ความสามารถในการทํางาน 

(10)ขนาดลวดเชื่อม 1.6-4.0 mm.

8,500 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

73 เครื่องเชื่อมโลหะ แบบชุด

เชื่อมสนามแกสออกซิเย็น-

แกสโพรเพน ขนาด 1.5 Q

มีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) สามารถ

เชื่อและตัดเหมาะสําหรับงาน

เชื่อมติดตั้งและบริการงานแอร

ตะแกรงรถ พรอมลอเข็นทําให

งายและสะดวกสบายตอการ

เคลื่อนยาย (2) เกจวัดความดัน

แกสออกซิแยน (3) เกจวัดความ

ดันแกสเอซิทิลีน (4) ทอบรรจุ

แกสออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว (5) 

ทอบรรจุแกสโพรเพน ขนาด 5 

กก. (6) ชุดเชื่อมพรอมกานเชื่อม 

5 กาน (7) SPARK LIGHTER (8) 

สายยางคูยาว 5 เมตร (9) 

ตะแกรงรถพรอมลอเข็น

5,200 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

74 เครืองตัดหญา แบบขอแข็ง เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 

จํานวน 5 เครื่อง มีคุณลักษณะ

เฉพาะ ดังนี้ (1) เครื่องตัดหญา

แบบสะพาย (2) เครื่องยนตขนาด

ไมนอยกวา 1.5 แรงมา (3) 

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 

30 ซีซี (4) พรอมใบมีด

47,500 ทต.แมเมาะ กองชาง

75 ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้            

(1) ขนาดที่กําหนดเปนความจุ

ภายในขั้นต่ํา (2) ขนาดความจุไม

นอยกวา 7 คิวบิกฟุต เปนรุนที่

ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5

9,400 ทต.แมเมาะ กองชาง

76 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ คุณลักษณะเฉพาะ ขนาด 5 นิ้ว 

(125 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอร

ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,000 

วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 

10,000 รอบตอนาที

5,500 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

77 เครื่องตัดโลหะ ขนาด 14 นิ้ว คุณลักษณะ ดังนี้ (1) ใชตัดเหล็ก

หรือโลหะตามขนาดที่ตองการ (2)

 มือจับรูปตัว D (3) มีปุม LOCK 

เพื่อปองกันการเริ่มใชงาน (4) 

ปรับองศาการใชงานได 3 ระดับ 

ซาย-ขวา 45 องศา (5) ดานหนีบ

โลหะมีประสิทธิภาพ สามารถตัด

ซ้ําไดอยางรวดเร็ว (6) กําลังไฟฟา

 2,000 W (7) ความเร็วรอบตัว

เปลา (rpm) 3,800 (8) ขนาด

เครื่อง 500x280x600 มม. (9) 

เสนผานศูนยกลางใบตัด 355 มม.

 (14")

6,850 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

78 สวานกระแทก คุณลักษณะ ดังนี้ (1) ทํางานได 3 

แบบ คือ แบบหมุนอยางเดียว 

กระแทกอยางเดียวและหมุน

พรอมกระแทก (2) กําลังไฟฟา 

780w (3) ความเร็วรอบตัวเปลา 

(rpm) 0-1,100 (4) สามารถเจาะ

คอนกรีต 24 มม. (5) สามารถ

เจาะเหล็ก 13 มม. (6) สามารถ

เจาะไม 32 มม. (7) ขนาดเครื่อง 

370x84x214 มม. (8) อัตราเจาะ

กระแทกตอนาที 0-4,500

10,700 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

79 สวานไฟฟา สวานไฟฟา จํานวน 2 ตัว มี

คุณลักษณะพื้น ดังนี้ (1) สามารถ

ปรับความเร็วได 2 ระดับ (2) ดาม

จับแบบนิ่มถูกออกแบบบให

เหมาะแกการใชงาน งานตอการ

ควบคุม กําลังไฟ 720 วัตต (3) 

ความสามารถในการเจาะ     - 

เหล็ก สูง : 8 มม. (5/16") , ต่ํา : 

13 มม. (1/2")                        

 - ไม สูง : 25 มม. (1") , ต่ํา : 40

 มม. (1-9/16")                        

 (4) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่อง

เปลา สูง 0-2,900 ต่ํา 0-1,200 

(5) ขนาด ยาว 347xกวาง 70xสูง

 220 มม.

13,400 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

80 เทปวัดระยะ เทปวัดระยะ จํานวน 5 ตัว มี

คุณลักษณะ ดังนี้ (1) สายเทปทํา

ดวยวัสดุไฟเบอรกลาส (2) เทปมี

ความยาว 50 ม. (3) หนากวาง

ของเสนเทป 13 มม. (4) มีดามจับ

และที่หมุนมวนเทปและโครง

ปองกัน เสนเทปทําดวยโลหะ (5) 

ใชมาตราเมตริก มีชองขีดแบง

ชองละ 1 มม. และมีตัวเลขกํากับ

ทุก 1 ซม. (6) มีตัวเลขแบงขีดตัว

ใหญกํากับทุกๆ 10 ซม. (7) มีดาน

มือถือจับกระชับในขณะใชงาน (8)

 มีหนังสือรับรองจากกอง ชั่ง ตวง

 วัด

8,250 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

81 ลอวัดระยะทาง คุณลักษณะ ดังนี้ (1) โครงสราง 

ลอทําดวยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบ

วงหุมดวยยาง มีเสนวงรอบวง 1 

เมตร ดามทําดวยวัสดุโลหะพับ

เก็บได 2 ทอน มีระบบเบรก

ควบคุมที่มือจับ พรอมหูหิ้ว มีเข็ม

ชี้จุดเริ่มการวัดระยะ มีขาตั้ง

สามารถพับเก็บได มีถุงบรรจุลอ 

(2) ระบบการทํางาน แสดงผล

การวัดระยะทางได 9999.9 ม. 

แสดงผลเปนหนวยเมาตร แสดง

คาระยะทางละเอยดถึงหนวย

เดซิเมตร มีปุมกด RESET คา

ตัวเลขใหเปนศูนย สามารถวัด

ระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอย

หลัง

6,000 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

82 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 *  

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่องคุณลักษณะ

พื้นฐาน 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ  8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา 3.2 GHz 

จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 8 MB  

จํานวน 1 หนวย (3) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (4) มี

หนวยความจํา หลัก (RAM) ชนิด 

DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา   4 GB (5) มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล Hard Drive Hard Drive 

ขนาดไมนอยกวา 2 TB

58,000 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

83 เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึก (Inkjet)

(1) แบบพนหมึก (2) ความละเอียด

ไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi (3)

 ความเร็วพิมพรางสีไมนอยกวา 

15 หนาตอนาที (4) ความเร็วพิมพ

รางขาวดําไมนอยกวา 33 หนา

ตอนาที (5) ความละเอียดในการ

สแกนสูงสุดไมนอยกวา 

1,200x2,400 dpi (6) ถาดปอน

เอกสารอัตโนมัติ (7) ถายเอกสาร

ไดทั้งสีและขาว (8) ทําสําเนาได

สูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา (9) 

ยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต (10) มีชองเชื่อมตอ

ระบบเครือขาย แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา ไมนอยกวา 1 

ชอง

7,900 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

84 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา แบบ Network 

แบบที่ 1

คุณลักษณะพื้นฐาน                  

  (1) ความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 1,200x1,200 dpi (2) มี

ความเร็วในการพิมพรางไมนอย

กวา 33 หนาตอนาที (ppm) (3) 

พิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

(4) มีหนวยความจําไมนอยกวา 

128 MB (5) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย

16,000 ทต.แมเมาะ กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

85 เครื่องพิมพวัตถุ 3 มิติ มีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) ใชวิธีขึ้นรูปชิ้นงาน

 3 มิติ แบบ Fused Filament Fabrication 

(FFF) หรือ Fused Deposition Modeling 

(FDM) หรือ Stereo lithography (SLA) 

หรือดีกวา (2) มีพื้นที่ผลิตชิ้นงานอยาง

ใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 2.1 ในกรณีพื้นที่ผลิต

ชิ้นงานเปนรูปแบบสี่เหลี่ยม ตองมีขนาด

ความกวาง ไมนอยกวา 200 มม. ความ

ยางไมนอยกวา 150 มม, และความสูงไม

นอยกวา 150 มม. หรือ 2.2 ในกรณี

พื้นที่ผลิตชิ้นงานเปนรูปแบบวงกลม ตอง

มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 16

 มม. และความสูงไมนอยกวา 24 มม. (3)

 สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความ

ละเอียดที่ขนาด 0.1 มม. ตอชิ้นได (4) 

ความเร็วในการพิมพสูงสุดไมนอยกวา 70

 มม.ตอวินาที (5) มีชองเชื่อมตอแบบ 

SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกวา

40,000 ทต.แมเมาะ กองชาง

86 โครงการจัดซื้อถังน้ําและแทงคน้ํา 

บานหวยเปด ม.1

จัดซื้อถังน้ําดื่ม ปริมาณ 1,000 

ลบ.ลิตร จํานวน 5 ถัง

50,000 บานหวยเปด กองทุนฯ

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

87 โครงการจัดซื้อรถอีแตนประจํา

หมูบาน บานใหมหวยรากไม ม.2

จัดซื้อรถเกษตร PDK รุน NC001 

กระบะไม ยางใหม 4 ลอ 

ประกอบดวยเครื่องยนตดีเซลคู

โบตา RT155DIES 15.5 แรงมา 

สตารทไฟฟา

250,000 บานใหมหวย

รากไม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

88 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุม 

อสม./แมบาน/เยาวชน/ผูสูงอายุ

บานแมเมาะสถานี ม.4

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 

เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 

เครื่อง กลองถายรูป จํานวน 2 

เครื่อง ถังน้ําแข็งสเตนเลส จํานวน

 50 ใบ ถาดรองอาหาร จํานวน 

50 ใบ เครื่องปนอาหาร จํานวน 1 

เครื่อง โตะปงปอง จํานวน 1 ตัว 

โตะ PVC จํานวน 5 ตัว เกาอี้ 

จํานวน 50 ตัว

140,000 บานแมเมาะ

สถานี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

89 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ศูนย 

อสม. บานปงชัย ม.5

จัดซื้อเครื่องฉาย พรอมจอ 

จํานวน 1 เครื่อง,กลองถายรูป 

จํานวน 1 เครื่อง, โนตบุค จํานวน 

1 เครื่อง, โตะพับ จํานวน 20 ตัว, 

เกาอี้ จํานวน 50 ตัว, โตะคอม 

จํานวน 2 ตัว, โตะทํางาน จํานวน 

2 ตัว, ตูเก็บเอกสาร 

จํานวน 2 ใบ

200,000 ศูนย อสม. 

บานปงชัย

กองทุนฯ

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

90 โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องครัว

ของหมูบาน บานปงชัย ม.5

จัดซื้อ ถวย 7" จํานวน 600 ใบ, 

จาน 8" จํานวน 600 ใบ,ถวยแบง

4" จํานวน 300 ใบ,แกวน้ํา จํานวน

 1200 ใบ,ลังใสแกว จํานวน 50ลัง

, หมอ55 จํานวน 4 ใบ, กระติก

น้ํารอนความจุ 18 ลิตร จํานวน 1 

ใบ, ชอนสั้น จํานวน 85 โหล, ถัง

แกสพรอมแกส จํานวน 2 ลูก, ชุด

ขาตั้งแกสพรอมหัวแกสและสาย

พวง จํานวน 2 ชุด, ชั้นวางของ 

จํานวน 4 ชุด, เชงใสถวน+จาน 

จํานวน 10 ใบ, หมอชุด 9 ใบ 

จํานวน 3 ชุด

200,000 บานปงชัย กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

91 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด

สําหรับวัดหวยคิง บานหวยคิง ม.6

เครื่องบันทึกภาพ 8 ชอง จํานวน 1

 เครื่อง กลองอนาล็อก 4 เครื่อง 

ตัวเก็บขอมูลความจุ จํานวน 1 

เครื่อง

 คาอุปกรณระบบตอ สัญญาณ 4

 ชุด จอภาพแสดงผล 2 เครื่อง 

สายนําสัญญาณมีสลิง 1 มวน 

เครื่องบันทึกภาพ 4 ชองสัญญาณ

 จํานวน 2 เครื่อง กลองอนาล็อก 

2 ลานพิกเซล จํานวน 2 เครื่อง

100,000 วัดหวยคิง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

92 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดใน

ชุมชน บานใหมนาแขม ม.7

จัดซื้อ 1.เครื่องบันทึกภาพ 8 

ชองสัญญาณ จํานวน 2 เครื่อง 

2.กลองอนาล็อก จํานวน 8 ตัว 3.

 ตัวเก็บขอมูล 4 TB จํานวน 2 ลูก

 4. งานอุปกณระบบทอ PVC,

กลอง,ปลั๊ก,หัวตอสัญญาณ 

จํานวน 8 จุด 5.จอภาพแสดงผล 

จํานวน 2 เครื่อง 6.คาแรงติดตั้ง 8

 จุด และ7.สายนําสัญญาณ 1,000

 เมตร

150,000 บานใหมนา

แขม ม.7 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

93 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประจํา

หมูบานและอุปกรณ บานใหมนา

แขม ม.7

จัดซื้อ 1. ตูลําโพง15" 2 ทาง 

จํานวน 2 คู 2. ตูลําโพง 18" 

จํานวน 2 คู 3.3000 VZpower 

amp จํานวน 1 เครื่อง 4.TD-6000

 Power Amp

150,000 บานใหมนา

แขม ม.7 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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94 โครงการจัดซื้อเครื่องฉาย

โปรเจคเตอร บานใหมนาแขม ม.7

จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร 

ความละเอียด 1024x768 ความ

สวาง 3,800 ANSI LUMENS 

ความคมชัด 20,000:1 จํานวน 2 

เครื่อง

60,000 อาคาร

อเนกประสงค

 และศูนย

เรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง บาน

ใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

95 โครงการจัดซื้อเครื่องครัว (ฝงปา

ไม) บานเมาะหลวง ม.8

จัดซื้อ 1. ถวยเมลามีน ขนาด 5 

นิ้ว จํานวน10โหล 2.ถวยเมลามีน 

ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 6 โหล 3.ถวย

เมลามีน ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 10 

โหล 4.หมอหูตั้งเบอร 60 จํานวน 

2 ใบ 5.หมอคูลเลอรขนาดกลาง 2

 ใบ 6.กระทะขนาดกลาง 1 ใบ 7.

กระบวยขนาดใหญ 5 อัน 8.

ตะหลิวขนาดใหย 4 อัน 9.ทัพพี

ขนาดใหญ 4 อัน และ 10.กะละมัง

ขนาดใหญ 5 ใบ

50,000 บานเมาะ

หลวงฝงปาไม

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

96 โครงการครุภัณฑหมูบาน บาน

เมาะหลวง ม.8

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค ทํา

จากสแตนเลสทั้งตัว ขนาดยาว 

110 ซม. กวาง 70 ซม. สูง 75 ซม.

 จํานวน 100 ตัว

300,000 บานเมาะหลวง

 ม.8 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

97 โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ํา บาน

เมาะหลวง ม.8

จัดซื้อพัดลมไอน้ํา ขนาด 90 ลิตร

 200W จํานวน 7 เครื่อง และ

สายไฟปลั๊ก 1 มวน

120,000 บานเมาะหลวง

 ม.8 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

98 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสําหรับ

หองเรียนดนตรี บานเวียงสวรรค 

ม.9

จัดซื้อตูแอมปกีตารไฟฟา

carlbroskickstart จํานวน 2 ตู, ตู

แอมปกีตารเบสcarros viper 60 

จํานวน 1 ตู,ตูแอมปคียบอรด 

carbros colt 60 จํานวน 2 ตู, 

กีตารไฟฟา yamaha erg-121u 

จํานวน 2 ตัว,กีตารเบส 

yahamatr-x-174 จํานวน 1 ตัว,

กลองชุด จํานวน 1 ชุด, แฉ aa 14"

 16" 20" จํานวน 1 ชุด, คียบอรด 

yamaha psr.e -353 จํานวน 1 ตัว

100,000 อาคาร

ผูสูงอายุบาน

เวียงสวรรค

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
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99 โครงการตอเติมโรงครัววัดเวียง

สวรรค บานเวียงสวรรค ม.9

ปรับปรุงตอเติมโรงครัววัดเวียง

สวรรค

300,000 วัดเวียงสวรรค กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

100 โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ 

เครื่องใชในหมูบาน 

บานเวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อพัดลมไอน้ํา จํานวน 12 ตัว,

 ถังน้ําพลาสติก จํานวน 6 ถัง, 

พาเลสพาสติก จํานวน 10 แผน, 

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

200,000 ศาลา

เอนกประสงค

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

101 โครงการจัดซื้อโลงเย็น บานใหม

มงคล ม.10

จัดซื้อโลงเย็นพรอมบรรจุหีบศพ 

จํานวน 1 โลง

60,000 บานใหมมงคล

 ม.10

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
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102 โครงการจัดซื้อเครื่องปนไฟ บาน

เวียงหงสลานนา ม.12

เครื่องปนไฟ เบนซิล 13 แรงมา 

จํานวน 1 เครื่อง สายออน 2*2.5 

จํานวน 1200 เมตร สายออนดํา 

2*4 จํานวน 100 เมตร หลอดไฟ

กลม LED 9W  จํานวน 20 ชุด 

ปลั๊กเสียบขาแบบตัวผู+ตัวเมีย 

จํานวน 40 ชุด ปลั๊กกันน้ํายางดํา 

แบบ 4 ที่ 3 ตา จํานวนน 2 ชุด ตู

คอนโทรล 2 P 30A 2 เซอริกิต 

จํานวน 2 ชุด หมอดึงไผ จํานวน 1

 ตัว

140,000      สํานักสงฆ

       บาน

เวียงหงส

ลานนา

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

103 โครงการการซื้อเครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งหอประชุมในโรงเรียน 

ตําบลแมเมาะ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 

62000 BTU จํานวน 6 เครื่อง 

เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 

BTU จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 

BTU จํานวน 1 เครื่อง

500,000 โรงเรียน

อนุบาลแมเมา 

(ชุมชน 1)

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
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104 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

ตูแอมปกีตารไฟฟา จํานวน 2 ตู ตู

แอมปกีตารเบส 1 ตู ตูแอมป

คียบอรด จํานวน 1 ตู ตูแอมป

รองอเนกประสงค 1 ตู กีตารไฟฟา

 2 ตัว กีตารเส 5 สาย 1 ตัว 

กลองชุด 1 ชุด ฉายชุด 1 ชึด ขาตั้ง

 ฉาบบูมงานใน 1 ตัว ซินซิไซเซอร

 1 ตัว เอฟเฟคกีตาร จํานวน 2 ตัว

 เครื่องใหจังหวะกลอง 1 ตัว

250,000 ที่ทําการตําบล กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
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6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
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105 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล

โฟลคซอง (เยาวชนตําบลแมเมาะ)

จัดซื้อ 1. กีตารเบสโปรงไฟฟา 

จํานวน 1 ตัว, 2. กีตารคลาสสิค 

จํานวน 1 ตัว, 3. แปนซอมกลอง

ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว, 4.เอฟเฟค

กีตาร ds-1 จํานวน 1 ตัว, 5. เอฟ

เฟคกีตาร dd-3 จํานวน 1 ตัว, 6.

อูคูเลเลไฟฟา จํานวน 1 ตัว, 7.ตัว

ใหจังหวะกลอง จํานวน 1 ตัว, 8.

เมาสออรแกนชุด 7 ตัว จํานวน 1 

ชุด, 9.ขาหนีบเมาสออรแกน 

จํานวน 1 ตัว

50,000 ลานกิจกรรม

เยาลนบีบอย

(หนาไปรษณีย)

กองทุนฯ

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

106 โครงการจัดซื้ออุปกรณชางเพื่อ

สงเสริมอาชีพ ตําบลแมเมาะ

จัดซื้อ 1.เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน

 2 เครื่อง, 2.แทนตัดเหล็ก จํานวน

 1 เครื่อง, 3. สวานไรสาย จํานวน

 1 เครื่อง, 4.สวานกระแทก 

จํานวน 2 เครื่อง, 5.สวานโรตารี่ 

จํานวน 1 เครื่อง, 6.ชุดเชื่อม

สนามชุดเล็ก จํานวน 2 เครื่อง, 7.

เครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 2 

เครื่อง, 8.เครื่องเจียร 4 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง, 9.นั่งรานสีน้ําเงิน

 จํานวน 15 ชุด, 10.บันได

อลูมิเนียมขึ้น 2 ทาว 8 ชั้น จํานวน

 1 อัน, 11. กาพนสี จํานวน 2 อัน ,

 12.ปมลมโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อ, 

13.ปมลม 220v จํานวน 1 เครื่อง, 

14.เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 130 

บาร/am130 จํานวน 1 เครื่อง

200,000 บานใหมมงคล

 ม.10

กองทุนฯ

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

   6.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน

        (1) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

107 โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟจราจร

ในชุมชน ตําบลแมเมาะ

กรวยจราจร จํานวน 36 อัน 

กระบองไฟ จํานวน 36 อัน โทร

โขง จํานวน 36 อัน ปลั๊กไฟลอโล 

จํานวน 36 อัน เสื้อสะทอนแสง 

จํานวน 36 ผืน แผงกั้นจราจร 

จํานวน 36 ผืน ปายสามเหลี่ยม 

จํานวน 36 ปาย ปายโครงการ

1,000,000 บานแมเมาะ

สถานี

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

8,293,200รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แกผูบริหาร สมาชิกสภาและ

บุคลากรของเทศบาลตําบล 

แมเมาะ

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แกผูบริหาร สมาชิกและ

บุคลากรเทศบาลตําบลแม

เมาะ โดยมีคาตอบแทน

วิทยากร คาอาหาร 

คาอาหารวาง คาปายและ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

400,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานการ

เจาหนาที)่

   6.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

        (1) การพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร)

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

        (1) การพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

2 โครงการอบรมใหความรูหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวของใน

ชีวิตประจําวันแกนักเรียน 

นักศึกษาในสถานศึกษาเขต

พื้นที่เทศบาลตําบลแมเมาะ

คาตอบแทนวิทยากร คา

วัสดุอุปกรณ คาอาหาร 

คาอาหารวาง คาปายและ

คาจัดทํารูปเลมแผนชุมชน  

และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ

40,000 ต.แมเมาะ สํานักปลัดฯ 

(งานนิติการ)

3 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมบุคลากร           

กองการศึกษา สังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

(1)จัดอบรมใหความรู

สําหรับบุคลากรการศึกษา 

(2) จัดซื้อจัดหาวัสดุ

อุปกรณที่เกี่ยวของ

100,000    ตําบล  

แมเมาะ

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

คณะกรรมการหมูบาน บานหวยคิง

 ม.6

จัดอบรมคณะกรรมการหมูบาน 

จํานวน 2 วัน ผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 100 คน

50,000 บานหวยคิง กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   6.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

        (1) การพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

   - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

5  จัดจางเจาหนาที่จํานวน 1 คน 12 

เดือนๆละ 8,000 บาท

96,000 ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง บาน

ใหมนาแขม ม.7

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

6 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร

ตํารวจชุมชน บานเวียงสวรรค ม.9

อบรมอาสาสมัครตํารวจ  จํานวน 

16 ชั่วโมง ผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 30 คน และจัดซื้อ ปาย

หยุดสามเหลี่ยมพรอมแบตเตอรี่

จํานวน 1 ชุด, กรวยจราจรพรอม

ตรา จํานวน 12 อัน

50,000 บานเวียง

สวรรค

กองทุนฯ

โรงไฟฟาแมเมาะ

736,000

 

รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น (บาท)
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1 โครงการจางวิทยาการ

ชาวตางประเทศเพื่อ

เตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ จัดคาย

ภาษาตางประเทศ จัดนิทรรศการประเพณี

และวัฒนธรรมตางชาติ นิเทศ กํากับ 

ติดตาม และประเมินผลกิจกรรม

240,000       โรงเรียน    

  แมเมาะวิทยา

1 กิจกรรมรณรงคตอตาน

ยาเสพติด

เดินรณรงคตอตานยาเสพติด ของนักเรียน

ชั้น ป.4-6

1,000       หมูที่ 7     

ต.แมเมาะ

2 กิจกรรมรณรงคกําจัด

ลูกน้ํายุงลาย

เดินรณรงคและสํารวจ กําจัดลูกน้ํายุงลาย

ในชุมชน

 - หมูที่ 7 , 11 

และบานนักเรียน

สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

โรงเรียนวัดบานแขม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ)

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

        รายละเอียดของกิจกรรม        

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ  

(บาท)
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สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

        รายละเอียดของกิจกรรม        

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ  

(บาท)

3 กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อ

แมของแผนดิน

คณะครู ผูปกครองและนักเรียนรวมกัน

ปลูกตนไม

 - โรงเรียนวัดบาน

แขม

4 กิจกรรมปลอดขยะ คัดแยกขยะในโรงเรียน 3,000 โรงเรียนวัดบาน

แขม

5 เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น นักเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น  - อาคาร

อเนกประสงค 

ซอย 1

1 โครงการรถรับ-สงนักเรียน 

บานหวยเปด ม.1

คาพาพนะรับ - สงนักเรียน จํานวน 42 คน 

โรงเรียนบานเวียงหงสลานนา จํานวน 12 คน 

โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ จํานวน 14 คน โรงเรียน

แมเมาะวิทยา จํานวน 10 คน โรงเรียนเทศบาล   

แมเมาะ จํานวน 2 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการ กฟผ.แมเมาะ จํานวน 4 คน

174,000 บานหวยเปด

2 โครงการประปาหมูบาน 

บานหวยเปด ม.1

จัดซื้อ สารสม 50 กก./ถุง จํานวน 50 ถุง, คลอรีน

 50 กก./ถัง จํานวน 35 ถัง ปูนขาว จําวน 20 

กก./ถุง จํานวน 50 ถุง และน้ํายาเรงการ

ตกตะกอน (ไบริเมอร) 1000 ซีซ/ีขวด จํานวน 50 

ขวด

246,000 ประปา บานหวยเปด

กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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3 โครงการปรับปรุงลานแอโร

บิค บานหวยเปด ม.1

ปรับปรุงลานแอโรบิค งานโครงการสราง งาน

หลังคาและโครงสรางหลังคา งานสถาปตยกรรม 

งานไฟฟา

250,000 บานหวยเปด

4 โครงการประเพณีสงกรานต 

 บานหวยเปด ม.1

สนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต การแสดง

มหรสพ

20,000 อาคารลานแอโรบิค

5 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยง

ไก ปลา บานหวยเปด ม.1

จัดซื้อไกพันธุไขอายุ 3-4 เดือน จํานวน 225 ตัว 

อาหารไก จํานวน 15 กระสอบ ไบโล+บี 12 จํานวน

 25 ถุง และพันธุปลาดุก จํานวน 14,970 ตัว 

อาหารปลาดุก จํานวน 27 กระสอบ

150,000 บานหวยเปด

6 โครงการจัดซื้อถังน้ําและ

แทงคน้ํา บานหวยเปด ม.1

จัดซื้อออออถังน้ําดื่ม ปริมาณ 1,000 ลบ.ลิตร 

จํานวน 5 ถัง

50,000 บานหวยเปด

7 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนน (วัด) บานหวยเปด ม.1

ปรับปรุงงานผิวถนน กวาง 4.00 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 

ตารางเมตร

300,000 วัดมงคลเกษตร

8 โครงการกลุมอาชีพงาน

หัตถกรรมดอกไมจันทร 

บานหวยเปด ม.1

จัดอบรมงานหัตถกรรมดอกไมจันทร จํานวน 30 

ชั่วโมง ผูเขารวมโครงการ จํานวน 15 คน

50,000 บานหวยเปด

9 โครงการปรับปรุงพื้นที่ (ศูนย

 อสม.) บานหวยเปด ม.1

งานรื้อและติดตั้งเครื่องเลนเด็ก และงานเท

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

100,000 บานหวยเปด
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10 โครงการกอสรางซุมประตู

สํานักสงฆ บานใหมหวยราก

ไม ม.2

กอสรางซุมประตู ขนาดกวาง 6.00 เมตร สูง 5.00

 เมตร จํานวน 1 ซุม

200,000 สํานักสงฆบานใหม

หวยรากไม

11 โครงการเลี้ยงไกพันธุไข บาน

ใหมหวยรากไม ม.2

ไกพันธุไข จํานวน 800 ตัว อาหารไกไข จํานวน 

149 ถุง ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

275,000 บานใหมหวยรากไม

12 โครงการปลาดุกในทอ

ซีเมนต บานใหมหวยรากไม 

ม.2

จัดซื้อปลาดุก จํานวน 10000 ตัว อาหารปลาดุก 

จํานวน 149 ถุง ทอซีเมนต จํานวน 200 ทอ 

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

275,000 บานใหมหวยรากไม

13 โครงการจัดซื้อรถอีแตนป

ระจําหมูบาน บานใหมหวย

รากไม ม.2

จัดซื้อรถเกษตร PDK รุน NC001 กระบะไม ยาง

ใหม 4 ลอ ประกอบดวยเครื่องยนตดีเซลคูโบตา 

RT155DIES 15.5 แรงมา สตารทไฟฟา

250,000 บานใหมหวยรากไม

14 โครงการปรับปรุงศูนย 

ศสมช. บานใหมหวยรากไม 

ม.2

จัดซื้อผามานความกวาง 120 ม. ยาว 3.15 ม. 

จํานวน 8 ผืน ผามานประตูขนาด 120 ม. สูง 2.08

 ม.จํานวน 1 ผืน แอรขนาด 24000 บีทียู จํานวน 2

 เครื่อง แอรขนาด 12000  บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

โปรเจคเตอรพรอมจอขนาด 1 เครื่อง เครื่องวัด

ความดันดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง หมอตมน้ํารอน

 8.8 1 หมอตูกดน้ําเย็น 1 ตู เกาอี้พลาสติกผนังพิง

 จํานวน 8 ตัว ปายโครงการ 1 ปาย

200,000 ศูนย ศสมช. ของ

หมูบานหวยรากไม
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15 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา

เยาวชน และเสื้อทีมเยาวชน

 บานใหมหวยรากไม ม.2

จัดซื้อลูกฟุตซอล จํานวน 18 ลูก ฟุตบอล จําวน 

18 ลูก วอลเลยบอล จํานวน 18 ลูก ชุดวอรม 30 

ชุด ชุดกีฬากางเกงและเสื้อ จํานน 30 ชุด ถุงเทา 

จํานวน 30 คู ไมแบตบินตัน  จํานวน 15 คู ตะกรอ

 จํานวน 15  ลูก ตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู เสา

ตะกรอ จํานวน 2 เสา เสาวอลเลยบอล จํานวน 2 

เสา คาปาย จํานวน 1 ปาย ลูกแบดบินตัน จํานวน 

6 กลอง

140,000 บานใหมหวยรากไม

16 โครงการกอสรางอาคาร

สงเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน

 (กลุมเกษตรพอเพียงบาน

หางฮุง)  ม.3

กอสรางอาคารสงเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จํานวน 1

 หลัง และหองน้ํา ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 

4.00 เมตร จํานวน 1 หลัง

350,000 บริเวณวัดหางฮุง

17 โครงการกอสรางกําแพงวัด

บานหางฮุง(ตอยอด) บาน

หางฮุง ม.3

กอสรางกําแพงวัดหางฮุง กําแพงขนาด 2.50 เมตร

 สูง 2.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร

987,050 วัดหางฮุง

18 โครงการตกแตงซุมประตู

โขงวัดหางฮุง บานหางฮุง ม.3

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณตกแตงลวดลาย คาเชาเหมา

นั่งราน คาแรงในการตกแตง

300,000 วัดหางฮุง
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19 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา

เยาวชน บานหางฮุง บาน

หางฮุง ม.3

จัดซื้อแทรมโพลีน 40 นิ้ว จํานวน 3 ชุด รั้วกระโดด

 12 นิ้ว จํานวน 2 ชุด ชุดโคนสสูง 15 นิ้ว จํานวน 1

 ชุด สปดแลดเดอร 4 เมตร จํานวน 1 ชุด ทีมเท

รนดเนอรดีสโดน จํานวน 1 ชุด ลูกฟุตบอล เบอร 5

 จํานวน 5 ลูก ไมแบดบินตัน จํานวน 6 อัน ลูก

แบดบินตัน จํานวน 2 ชุด

20,000 ลานกีฬาบานหางฮุง

20 โครงการตัดแวนตาเปลี่ยน

เลนสสายตาผูสูงอายุและผู

มีปญหาดานสายตา บาน

หางฮุง ม.3

จัดซื้อแวนตาพรอมเลนสมัลติโคต ที่มีความคมชัด

 จํานวน 30 ชุด เปลี่ยนเลนสสายตาพรอมบริการ

ตรวจวัดสายตารายบุคคล

60,000 บานหางฮุง

21 โครงการตูน้ําดื่มชุมชน บาน

หางฮุง ม.3

จัดซื้อตูน้ําหยอดเหรียญระบบ RO จํานวน 2 ตู 100,000 อาคาร

เอนกประสงค บาน

หางฮุง

22 โครงการจัดซื้อถังขยะ

ประจําหมูบานบานหางฮุง 

ม.3

จัดซื้อถังขยะ จํานวน 80 ถัง 176,000 บานหางฮุง

23 โครงการกอสรางปรับปรุง

รั้วแปลงเกษตรพอเพียง 

กลุมเกษตรพอเพียง บาน

หางฮุง ม.3

จัดซื้อลวดหนามพรอมคลิปล็อดลวดหนาม ขนาด

เบอร 12 ความยาว 30 เมตร ตอ 1 ขด จํานวน 

400 ขด 

เสาปูน สูง 1.50 เมตร จํานวน 48 ตน

152,000 บริเวณขางวัดหางฮุง
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24 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถังสงน้ําประปา พรอม

เปลี่ยนวัสดุกรองถังกรอง

น้ําประปาหมูบานหางฮุง ม.3

จัดจางวัสดุกรองน้ําขนาด 150 ซม. จํานวน 1 ชุด 

วัสดุกรองถังกรองน้ํา 120 ซม. ขัดสนิมทําสีหอถัง

สูงเดิม จํานวน 1 งาน

202,000 ประปาบานหางฮุง

25 โครงการพัฒนาศัยภาพ

ชุมชน บานหางฮุง ม.3

ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จํานวน 4 

วัน ผูเขารวมโครงการ จํานวน 45 คน

300,000 จังหวัดชลบุรี และ

ระยอง

26 โครงการสงเสริมอาชีพตัด

เย็บกระเปา บานหางฮุง ม.3

อบรมตามกําหนดการโครงการตัดเย็บกระเปา  

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 16 คน จัดซื้ออุปกรณ

ตัดเย็บ 

จํานวน 16 ชุด

30,000 อาคาร

เอนกประสงค บาน

หางฮุง

27 โครงการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีจาวพอขุนโต 

บานแมเมาะสถานี ม.4

คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง ปายโครง

กร เครื่องสักการะจาวพอขุนโต คาแขงขันชกมวย

ไทย 10 คู

100,000 บานแมเมาะสถานี 

บริเวณศาลจาวพอ

ขุนโต

28 โครงการสรางศาลาวัดมอน

คีรีไชย บานแมเมาะสถานี 

ม.4

อาคาร ขนาดกวาง 13.50 เมตร ยาว 27.50 เมตร 200,000 วัดมอนคีรีไชย บาน

แมเมาะสถานี

29 โครงการกีฬาหมูบาน บาน

แมเมาะสถานี ม.4

จัดกิจกรรมกีฬา จัดซื้อเสื้อกีฬา จํานวน 250 ตัว 

สนับสนุนคาอาหาร จํานวน 250 คน ลูกฟุตบอล

เบอร 5 จํานวน 10 ลูก ลูกฟุตบอล เบอร 8.5 

จํานวน 10 ลูก แบตบินตัน จํานวน 10 ลูก ปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

150,000 สนามกีฬา บานแม

เมาะสถานี
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30 โครงการสงเสริมการเกษตร

 บานแมเมาะสถานี ม.4

จัดซื้อเมล็พันธุขาวโพด จํานวน 21 ถุง ปุยอินทรีย 

จํานวน 100 ถุง เมล็ดพันธุขาวเหนียว จํานวน 30 

ถุง 

เมล็ดพันธุขาวจาว จํานวน 20 ถุง

150,000 บานแมเมาะสถานี

31 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

กลุม อสม./แมบาน/เยาวชน/

ผูสูงอายุ

บานแมเมาะสถานี ม.4

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้น

เตอร จํานวน 1 เครื่อง กลองถายรูป จํานวน 2 

เครื่อง ถังน้ําแข็งสเตนเลส จํานวน 50 ใบ ถาด

รองอาหาร จํานวน 50 ใบ เครื่องปนอาหาร 

จํานวน 1 เครื่อง โตะปงปอง จํานวน 1 ตัว โตะ 

PVC จํานวน 5 ตัว เกาอี้ จํานวน 50 ตัว

140,000 บานแมเมาะสถานี

32 โครงการขยายทอเมนตสง

น้ําประปาไปฝงหวยขมิ้น 

บานแมเมาะสถานี ม.4 (ตอ

ยอด)

จัดซื้อทอ PVC 4  นิ้ว ยาว 4 เมตร ชั้น 13.5 

จํานวน 300 เสน น้ํายาประสานทอขนาด 1000 

กรับชนิดมีแปรง จํานวน 50 กระปอง ขอตอตรง 4

 นิ้ว อยางหนา 140 อัน ปายโครงการ 1 ปาย

300,000 บานแมเมาะสถานี 

ฝงหวยขมิ้น

33 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชน บานแมเมาะ

สถานี ม.4

พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน ณ จังหวัดหนองคาย 

จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 4 วัน ผูเขารวมโครงการ

จํานวน 40 คน

300,000 บานแมเมาะสถานี

34 โครงการวางทอลําหวยแม

ขามเขาที่ทํากิน บานปงชัย 

ม.5

วางทอลําหวยแมขาม ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว

 10.00 เมตร

50,000 บานปงชัย

35 โครงการรื้อกุฎิและสรางใหม

 บานปงชัย ม.5

รื้อกุฏิและสรางใหม ขนาดอาคารกวาง 8.00 เมตร

 ยาว 12.00 เมตร สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง

746,000 วัดแมปง
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36 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

เพื่อการเกษตร บานปงชัย 

ม.5

ทอกรองน้ําแบบเซาะรอง 5 นิ้ว 20 ทอน ทอครู 

PVC จํานวน 40 ทอน กรวดกรองคัดพิเศษ จํานวน

 14 คิว 

ทอน้ํา PVC จํานวน 40 ทอน เครื่องสูบน้ําแบบใช

เครื่องยนต จํานวน 2 เครื่อง ปูนซีเมนตผสม 

จํานวน 20 ถุง

 คาเจาะบอ จํานวน 200 เมตร

540,000 บานปงชัย

37 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ศาลเจาพอหาญฟาเขียว 

(ตนไทร) 

บานปงชัย ม.5

ปรับปรุงอาคารขนาดอาคารกวาง 3.00 เมตร ยาว

 6.00 เมตร จํานวน 1 หลัง

60,000 บานปงชัย

38 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ

 ศูนย อสม. บานปงชัย ม.5

จัดซื้อเครื่องฉาย พรอมจอ จํานวน 1 เครื่อง,

กลองถายรูป จํานวน 1 เครื่อง, โนตบุค จํานวน 1 

เครื่อง, โตะพับ จํานวน 20 ตัว, เกาอี้ จํานวน 50 

ตัว, โตะคอม จํานวน 2 ตัว, โตะทํางาน จํานวน 2 

ตัว, ตูเก็บเอกสาร 

จํานวน 2 ใบ

200,000 ศูนย อสม. บานปง

ชัย

39 โครงการถนนลูกรังบดอัด

หวยน้ํางาม บานปงชัย ม.5

ถนนลูกรัง ขนาดกวาง 5.00เมตร ยาว 1,160.00 

เมตร,หนา 0.20เมตร,หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,800.00ตารางเมตร

310,000 บานปงชัย
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40 โครงการจัดซื้ออุปกรณ

เครื่องครัวของหมูบาน บาน

ปงชัย ม.5

จัดซื้อ ถวย 7" จํานวน 600 ใบ, จาน 8" จํานวน 

600 ใบ,ถวยแบง4" จํานวน 300 ใบ,แกวน้ํา 

จํานวน 1200 ใบ,ลังใสแกว จํานวน 50ลัง, หมอ55

 จํานวน 4 ใบ, กระติกน้ํารอนความจุ 18 ลิตร 

จํานวน 1 ใบ, ชอนสั้น จํานวน 85 โหล, ถังแกส

พรอมแกส จํานวน 2 ลูก, ชุดขาตั้งแกสพรอมหัว

แกสและสายพวง จํานวน 2 ชุด, ชั้นวางของ 

จํานวน 4 ชุด, เชงใสถวน+จาน จํานวน 10 ใบ, 

หมอชุด 9 ใบ จํานวน 3 ชุด

200,000 บานปงชัย

41 โครงการพนังกั้นตลิ่งพัง ลํา

หวยไครหนาบานนายยก ศรี

ชัยตัน  บานปงชัย ม.5

งานกอสรางกวาง 180 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง

 (เหนือพื้นดิน)2.50 เมตร

300,000 บานปงชัย

42 โครงการเพื่อนชวยเพื่อน 

ผูสูงอายุ บานปงชัย ม.5

จัดซื้อชุดของเยี่ยมผูปวย จํานวน 15 ชุด 

ประกอบดวย แบรดบํารุงรางกาย,โอวันติด

สําเร็จรูป, นมกลอง, โจกสําเร็จรูป,มามา,ปลา

กระปอง,แปงแคร,สบูแคร,แพมเพิสผูใหญ,

ขาวสารขาวเหนียว

30,000 บานปงชัย

43 โครงการปลูกมะนาวในบอ

ซีเมนต บานปงชัย ม.5

จัดซื้อกลามะนาว จํานวน 400 ตน, 2.ทอ

ปูนซีเมนตขนาด 80*40 ซม. จํานวน 400 ทอน, 

3.ดินผสมปุย จํานวน 400 ถุง

240,000 บานปงชัย

44 โครงการเลี้ยงไกพันธุไข

ผูสูงอายุ บานหวยคิง ม.6

จัดซื้อไกพันธุไข  (พรอมไข) จํานวน 854 ตว 

อาหารไกไข จํานวน 60 ถุง ปายโครงการ จํานวน 

1 ปาย

250,000 บานหวยคิง
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45 โครงการจัดซื้อกลองวงจร

ปดสําหรับวัดหวยคิง บาน

หวยคิง ม.6

เครื่องบันทึกภาพ 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง กลอง

อนาล็อก 4 เครื่อง ตัวเก็บขอมูลความจุ จํานวน 1 

เครื่อง

 คาอุปกรณระบบตอ สัญญาณ 4 ชุด จอภาพ

แสดงผล 2 เครื่อง สายนําสัญญาณมีสลิง 1 มวน 

เครื่องบันทึกภาพ 4 ชองสัญญาณ จํานวน 2 

เครื่อง กลองอนาล็อก 2 ลานพิกเซล จํานวน 2 

เครื่อง

100,000 วัดหวยคิง

46 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

คณะกรรมการหมูบาน บาน

หวยคิง ม.6

จัดอบรมคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 2 วัน 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 100 คน

50,000 บานหวยคิง

47 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

กลองยาว บานหวยคิง ม.6

อบรมกิจกรรมกลองยาว จํานวน 18 ชั่วโมง 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน และจัดซื้อ

อุปกรณ ประกอบการอบรม กลองยาว  จํานวน 2

 ลูก ฉาบ จํานวน 2 คู ฆองโหมงขนาด 10 นิ้ว 

จํานวน 1 ลูก ฆองโหมงขนาด 7 นิ้ว จํานวน 2 ลูก 

คาชุดกลองยาว จํานวน 60 คน ปายโครงการ 1

ปาย

100,000 บานหวยคิง
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48 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

ประเพณีของวัด บานหวยคิง

 ม.6

คาภัตราหารเพล และอาหารผูเขารวม 100 คน 

คาตกแตงขบวน จํานวน 1 รายการ คาของชํารวย

ผาขนหนูทับรม 1 รายการ คาตัวนักมวย จํานวน 1

 รายการ คากรรมการตัดสิน 1 รายการ คาใชจาย

การขออนุญาตชกมวย จํานวน 1 รายการ 

คาตอบแทนแพทยประจําสนาม จํานวน 1 รายการ

 คาเชาเวทีมวย จํานวน 1 รายการ คาเชาเครื่อง

เสียง 1 รายการ

100,000 วัดหวยคิง

49 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

กีฬาตานยาเสพติด บาน

หวยคิง ม.6

จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด คาถวยรางวัล 

จํานวน 8 ถวย เงินราลวัล คาน้ําดื่ม คาจัดทํา

สนาม คาเสาพรอมผามุมธง คาอาหารกลางวัน 

คากรรมการตัดสิน คาเชาเครื่องเสียง คาสกอบ

อรด คาบํารุงสถานที่

70,000 สนามกีฬาและ

โรงยิม บานหวยคิง
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50 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล

บานไรรมเย็น บานหวยคิง 

ม.6

ขุดเจาะบอบาดาลบานไรรมเย็น การจัดซื้อทอ

กรองน้ํา แบบเซาะรอง 5 " ชั้น 8.5 dia จํานวน 8 

ทอน, 

ทอกรุ PVC 5 " ชั้น 8.5 dia จํานวน 7 ทอน, กรวด

กรองน้ําคัดพิเศษ จํานวน 100 กระสอบ, ทอน้ํา 

PVC 1.5 " ชั้น 8.5 dia จํานวน 15 ทอน, ชุดเครื่อง

สูบน้ําแบบจมน้ํา 1 ชุด, กลองควบคุมเครื่องสูบน้ํา

พรอมอุปกรณไฟฟา จํานวน 1 ชุด, สายผูกรัด

เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ําพรอมอุปกรณ จํานวน 1 

ชุด, เทปูนรอบชานน้ําบอบาดาล 

ขนาด 1*1 เมตร หนา 20 เซนติเมตร จํานวน 1 งาน

, อุปกรณในการติดตั้งทอน้ํา

200,000 บานหวยคิง

51 โครงการสงเสริมทักษะการ

เรียนการสอน บานหวยคิง 

ม.6

เสริมทักษะการเรียนการสอน จํานวนนักเรียน 30 

คน ระยะเวลาเรียน 50 วัน ทุกวันเสาร อาทิตย 

เวลา 09.00 - 11.00 น.

100,000 บานหวยคิง

52 โครงการคืนความสุขกีฬา

เชื่อมความสัมพันธ บาน

หวยคิง ม.6

คาจัดเตรียมสถานที่ คาเสื้อกีฬา คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาดนตรี การแสดง การละเลน คาปาย

โครงการ

270,000 สนามกีฬาโรงเรียน

บานหวยคิง

53 โครงการปรับปรุงศูนย 

ศสมช. (ศูนย อสม.) บาน

หวยคิง ม.6

ปรับปรุงศูนย ศสมช. (ศุนย อสม.) จํานวน 1 งาน 100,000 ศูนย ศสมช. ของ

หมูบานหวยคิง
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54 โครงการประปาหมูบาน 

บานใหมนาแขม ม.7

กอสรางถังเก็บน้ําทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 

ลบ.ม. พรอมอุปกรณ และทอเมน

3,990,000 บานใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ

55 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ศูนยเรียนรู บานใหมนาแขม

 ม.7

จัดจางเจาหนาที่จํานวน 1 คน 12 เดือนๆละ 8,000

 บาท

96,000 ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

บานใหมนาแขม ม.7

56 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

ผูสูงอายุ บานใหมนาแขม ม.7

จัดกิจกรรมประชุมผูอายุ 6 ครั้ง/ป ผูเขารวม

โครงการ จํานวน 100 คน

100,000 อาคารผูสูงอายุ

บานใหมนาแขม

57 โครงการสอนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ บานใหมนา

แขม ม.7

สอนพิเศษภาษาอังกฤษชวยปดภาคเรียน ผูเขารวม

โครงการ จํานวน 20 คน ระยะเวลา 20 วันๆ ละ 3

 ชม.

50,000 อาคารซอย 4 บาน

ใหมนาแขม

58 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ศูนยสามวัย บานใหมนาแขม

 ม.7

จัดจางเจาหนาที่จํานวน 1 คน 12 เดือนๆละ 8,000

 บาท

96,000 ศูนยสามวัย บาน

ใหมนาแขม ม.7 ต.

แมเมาะ

59 โครงการติดตั้งกลองวงจร

ปดในชุมชน บานใหมนาแขม

 ม.7

จัดซื้อ 1.เครื่องบันทึกภาพ 8 ชองสัญญาณ จํานวน

 2 เครื่อง 2.กลองอนาล็อก จํานวน 8 ตัว 3. ตัว

เก็บขอมูล 4 TB จํานวน 2 ลูก 4. งานอุปกณ

ระบบทอ PVC,กลอง,ปลั๊ก,หัวตอสัญญาณ จํานวน

 8 จุด 5.จอภาพแสดงผล จํานวน 2 เครื่อง 6.

คาแรงติดตั้ง 8 จุด และ7.สายนําสัญญาณ 1,000 

เมตร

150,000 บานใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ



153

แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2560 หน้า 153

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

สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

        รายละเอียดของกิจกรรม        

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ  

(บาท)

60 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

กลุมอาชีพเพื่อใหได อย. 

บานใหมนาแขม ม.7

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 11,900 BTU จํานวน 1 

เครื่อง และเครื่องนวดผสม 3 แรงมา จํานวน 1 

เครื่อง

50,000 ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

บานใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ

61 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง

ประจําหมูบานและอุปกรณ 

บานใหมนาแขม ม.7

จัดซื้อ 1. ตูลําโพง15" 2 ทาง จํานวน 2 คู 2. ตู

ลําโพง 18" จํานวน 2 คู 3.3000 VZpower amp 

จํานวน 1 เครื่อง 4.TD-6000 Power Amp

150,000 บานใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ

62 โครงการปลูกมะนาวในทอ

ซีเมนต บานใหมนาแขม ม.7

จัดซื้อ 1.กลามะนาว จํานวน 80 ตน 2.ทอ

ปูนซีเมนตขนาด80x50ซม. จํานวน 80 ทอ 3. ดิน

และปุย จํานวน 80 ถุง 4.ปายโครงการขนาด 

1.00x1.20 ม. จํานวน 1 ปาย

50,000 บานใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ

63 โครงการปรับปรุงอาคาร

ซอย 8 พรอมลอมรั้ว บาน

ใหมนาแขม ม.7

กอสรางอาคารขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 12 

เมตร สูง 4.35 เมตร

250,000 อาคารซอย 8 บาน

ใหมนาแขม

64 โครงการประเพณีสงกรานต

 บานใหมนาแขม ม.7

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต โดยมีประมาณ

ราคาดังนี้ 1.คาอาหาร 400 คน 1มื้อๆละ 100 บาท

 2.คาอาหารวาง 400 คน 1 มื้อๆละ 50 บาท 3.คา

เชาเครื่องเสียง 4. คาจัดสถานที่ 5.คาปาย

โครงการขนาด 1.20x 2.00 ม. จํานวน 4 ปาย 6.

สนับสนุนการจัดขบวน 4 ขบวน 7.คาการแสดง 1 

ชุด

100,000 บานใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ
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65 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

เยาวชน บานใหมนาแขม ม.7

จัดกิจกรรมใหแกเยาวชน(ดนตรีไทย) จํานวน 120 

ชั่วโมง ผูเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน

150,000 อาคาร

อเนกประสงคบาน

ใหมนาแขม ม.7 ต.

แมเมาะ

66 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา

 บานใหมนาแขม ม.7

จัดซื้อ 1.ลูกฟุตซอล จํานวน 15 ลูก 2.รองเทอฟุต

ซอล 15 คู 3.ถุงเทา 15 คู 4.สนับแข็ง 15 คู 5.เสื้อ

ยืดพิมพลายพรอมสกรีน จํานวน 15 ตัว 6.กางเกง

กีฬา 15 ตัว 7. เสื้อผูรักษาประตู 1 ตัว 8.ลูกฟุต

ซอล ลูกฝก จํานวน 24 ลูก และ9.สูบลูกบอล  อัน

38,000 สนามกีฬาฟุตซอล 

ซอย1

67 โครงการจัดซื้อเครื่องฉาย

โปรเจคเตอร บานใหมนา

แขม ม.7

จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร ความละเอียด 

1024x768 ความสวาง 3,800 ANSI LUMENS 

ความคมชัด 20,000:1 จํานวน 2 เครื่อง

60,000 อาคาร

อเนกประสงค และ

ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

บานใหมนาแขม ม.

7 ต.แมเมาะ
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68 โครงการอบรมดนตรีพื้นบาน

 (สะลอ-ซอซึง)  บานเมาะ

หลวง ม.8

อบรมดนตรีพื้นบาน จํานวน 10 วัน และจัดซื้อ

เครื่องดนตรี ดังนี้ 1.ซึงเล็กขนาด 8 นิ้ว จํานวน 3 

ตัว 2.ซึงกลางขนาด 10 นิ้ว จํานวน 3 ตัว 3.ซึง

ใหญ ขนาด  12 นิ้ว จํานวน 3 ตัว 4.สะลอไมชิงชัน

 ลูก 3 จํานวน 3 ตัว 5.สะลอไมชิงชัน ลูก 4 

จํานวน 3 ตัว 6.ขลุยพื้นเมือง จํานวน 4 เลา 7.

กลองพื้นเมือง จํานวน 1 ลูก 8.ฉิ่ง จํานวน 1 คู 

9.ฉาบ  จํานวน 1 คู และ 10.กรับ  จํานวน 1 คู

60,000 ศาลา

อเนกประสงคบาน

เมาะหลวง

69 โครงการเสาเสียงตามสาย 3

 จุด บานเมาะหลวง ม.8

กอสรางเสาหอกระจายเสียงขนาดกวาง 

0.60x0.60 เมตร สูง 9.00 เมตร จํานวน 3 จุด

300,000 พื้นที่สาธารณะ

ประโยชนในหมูบาน

 3 จุด

70 โครงการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีเลี้ยงผีปูยา บาน

เมาะหลวง ม.8

กิจกรรมเลี้ยงผีปูผียา เปนคาจัดทําเครื่องพิธีสังเวย

 คาขันครู จํานวน 4 จุด

60,000

71 โครงการจัดซื้อเครื่องครัว 

(ฝงปาไม) บานเมาะหลวง 

ม.8

จัดซื้อ 1. ถวยเมลามีน ขนาด 5 นิ้ว จํานวน10โหล 

2.ถวยเมลามีน ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 6 โหล 3.ถวย

เมลามีน ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 10 โหล 4.หมอหูตั้ง

เบอร 60 จํานวน 2 ใบ 5.หมอคูลเลอรขนาดกลาง

 2 ใบ 6.กระทะขนาดกลาง 1 ใบ 7.กระบวยขนาด

ใหญ 5 อัน 8.ตะหลิวขนาดใหย 4 อัน 9.ทัพพี

ขนาดใหญ 4 อัน และ 10.กะละมังขนาดใหญ 5 ใบ

50,000 บานเมาะหลวงฝง

ปาไม
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72 โครงการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีแหชางผา บาน

เมาะหลวง ม.8

ดําเนินการจางทําโครงสรางชางผา คาตัดเย็บผา

หุมชางและตกแตง

50,000 ศาลากลางบาน

หลังศาลหลักเมือง

 บานเมาะหลวง ม.8

73 โครงการครุภัณฑหมูบาน 

บานเมาะหลวง ม.8

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค ทําจากสแตนเลสทั้งตัว

 ขนาดยาว 110 ซม. กวาง 70 ซม. สูง 75 ซม. 

จํานวน 100 ตัว

300,000 บานเมาะหลวง ม.8

 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ

74 โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ํา 

บานเมาะหลวง ม.8

จัดซื้อพัดลมไอน้ํา ขนาด 90 ลิตร 200W จํานวน 7

 เครื่อง และสายไฟปลั๊ก 1 มวน

120,000 บานเมาะหลวง ม.8

 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ

75 โครงการประเพณี

วัฒนธรรมหมูบาน บาน

เมาะหลวง ม.8

1.ดําเนินการสักการะศาลหลักเมืองพรอมเครื่อง

สังเวย 2.จัดซื้อชุดฟอนมองเซิง 3.คาอาหาร 2 มื้อ

50,000 บานเมาะหลวง ม.8

 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ

76 โครงการสงเสริมทักษะกีฬา

วายน้ําเยาวชนและประชาชน

 บานเมาะหลวง ม.8

อบรมสงเสริมทักษะกีฬาวายน้ํา จํานวน 14 วัน 230,000 สระวายน้ํา

เทศบาลตําบลแม

เมาะ

77 โครงการเยาวชนรักษ

สิ่งแวดลอม บานเมาะหลวง

 ม.8

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยองจํานวน 3 วัน 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน

120,000 บานเมาะหลวง ม.8

 และจ.ระยอง

78 โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค บานเมาะ

หลวง (มอนทุงกลวย) ม.8

กอสรางศาลาอเนกประสงค บานมอนทุงกลวย 

ขนาดกวาง 7.00 ม. ยาว 20.00 ม.

300,000 ศาลา

อเนกประสงคบาน

มอนทุงกลวย
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79 โครงการปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตว บานเมาะหลวง (มอน

ทุงกลวย) ม.8

ดําเนินการจางไถผาน 3, ไถผาน 7 และหยอด

เมล็ดพันธุ  และจัดซื้อ 1.เมล็ดพันธุขาวโพด 

แปซิฟกส999 จํานวน 90 ก.ก. 2.ปุย 16-20-0 

จํานวน 25 กระสอบ 3. ปุย 46-0-0 จํานวน25 

กระสอบ4.ยาฆาหญาไกลโฟเซท 48 จํานวน 10 

แกลอน และ5.ยาคุมหญา อาทาซิน90 จํานวน 40

 ซอง

100,000 แปลงเกษตร

สหกรณแมเมาะ 

จํากัด
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80 โครงการขาวเกรียบพืชผัก

สมุนไพร บานเมาะหลวง 

(มอนทุงกลวย) ม.8

จัดซื้อ 1.มีดเชฟ เคลเวอร 8 นิ้ว จํานวน 12 เลม 2.ถาด

เสริฟสแตนเลส ขนาด 41 x 58 นิ้ว จํานวน 6 ใบ 3.

ชามผสมทรงลึก ขนาด 38 ซม. จํานวน 6 ใบ 4.

กะละมังสแตนเลส(มีรู) ขนาด 38 ซม.จํานวน 6 ใบ 5.

มีดสับ ขนาด 7 นิ้ว จํานวน 6 เลม 6.กระบวย 5 นิ้ว 

ดามไม จํานวน 2 อัน 7.ตะหลิวใหญพิเศษ 5 นิ้ว ดามไม

 จํานวน 2 อัน 8.ซึ้งนึ่ง ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เถา 9.

กลองพลาสติกอเนกประสงคพรอมฝาล็อคทรงสี่เหลี่ยม

  (ดรากอนอายส) No.739 จํานวน 3 ใบ 10.หมอขาว 

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 11.หมอขาว ขนาด 38 นิ้ว 

จํานวน 2 ใบ 12.กระทะอลูมิเนียม 2 หู ขนาด 20 นิ้ว 

จํานวน 2 ใบ 13.กระทะอลูมิเนียม 2 หู ขนาด 22 นิ้ว 

จํานวน 2 ใบ 14.เตาแก็สแรงดันสูง KB8 จํานวน 1 หัว 

15.ขาตั้งเตาแก็สสี่เหลี่ยมแบบต่ํา 1 อัน 16.หัวเรง super

 gas 1 อัน 17.ขอรัด 3 ตัว 18.สายยางแก็สสีสมรุน 

super 3 เมตร 19.ถังแก็ส ขนาด 15 กก. 1 ถัง 20.ถุง

พับขางใส ขนาด 7x11 นิ้ว 1 หิ้ว 21.เครื่องหั่นผัก-ผลไม 

1 เครื่อง 22.เครื่องนวดแปง 2 แขน ขนาด 5 กก. 1 

เครื่อง 23.กระชอนรูถี่ดามไม 2 อัน 24.เครื่องปนสมูทตี้

 1 เครื่อง 25.ปายโครงการขนาด 1.20x2.00 ม. จํานวน

 1 ปาย

100,000    บานมอนทุง

กลวย     ม.8 ต.แม

เมาะ      อ.แมเมาะ
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81 โครงการปรับปรุงหอผีเสื้อ

บาน บานเมาะหลวง (มอน

ทุงกลวย) ม.8

กอสรางหอผีเสื้อหมูบานมอนทุงกลวย กวาง 2.50

 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 2 ม.

125,000    บานมอนทุง

กลวย     ม.8 ต.แม

เมาะ      อ.แมเมาะ

82 โครงการสรางศาลาทํา

กิจกรรมหมูบาน บานเมาะ

หลวง (มอนทุงกลวย) ม.8

กอสรางศาลาทํากิจกรรมหมูบาน ขนาดกวาง 

8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3 เมตร

300,000

83 โครงการสงเสริมทํา

การเกษตร บานเมาะหลวง 

(มอนทุงกลวย) ม.8

ขุดลอกสระขนาดกวาง 16.00 ม. ยาว 16.00 ม. 

ลึก 3.00 ม.

65,000 แปลงเกษตร

สหกรณแมเมาะ 

จํากัด

84 โครงการสรางหอผีปู-ยา 

บานเมาะหลวง (มอนทุง

กลวย) ม.8

สรางหอผีปู-ยา บานมอนทุงกลวย ขนาด 2.50 ม.

 ยาว 5.00 ม. สูง 3.00 ม.

50,000 ติดกับบานเลขที่ 

544 ม.8 ต.แมเมาะ

 อ.แมเมาะ จ.ปาง

85 โครงการปรับภูมิทัศนภายใน

วัดทุงกลวยโพธาราม บาน

เมาะหลวง (มอนทุงกลวย) 

ม.8

กอสรางสธูบ ขนาดกวาง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. 

สูง 3.00 ม.

300,000 วัดทุงกลวยโพ

ธาราม ม.8 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ
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86 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี

สําหรับหองเรียนดนตรี บาน

เวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อตูแอมปกีตารไฟฟาcarlbroskickstart จํานวน

 2 ตู, ตูแอมปกีตารเบสcarros viper 60 จํานวน 1 

ตู,ตูแอมปคียบอรด carbros colt 60 จํานวน 2 ตู, 

กีตารไฟฟา yamaha erg-121u จํานวน 2 ตัว

,กีตารเบส yahamatr-x-174 จํานวน 1 ตัว,กลอง

ชุด จํานวน 1 ชุด, แฉ aa 14" 16" 20" จํานวน 1 ชุด,

 คียบอรด yamaha psr.e -353 จํานวน 1 ตัว

100,000 อาคารผูสูงอายุบาน

เวียงสวรรค

87 โครงการตอเติมโรงครัววัด

เวียงสวรรค บานเวียงสวรรค

 ม.9

ปรับปรุงตอเติมโรงครัววัดเวียงสวรรค 300,000 วัดเวียงสวรรค

88 โครงการสงเสริมสุขภาพ

และจัดซื้ออุปกรณเครื่องใช

ผูสูงอายุ 

บานเวียงสวรรค ม.9

อบรมใหความรูจํานวน 6 ชั่วโมง ผูเขารวม

โครงการ จํานวน 30 คน และ จัดซื้อ โตะโฟมิกา 

จํานวน 10 ตัว, พัดลมไอเย็น จํานวน 3 ตัว, ชุด

เครื่องเสียงภาคสนาม จํานวน 2 ชุด, ซื้อของเยี่ยม

ผูปวยติดเตียงจํานวน 50 ชุด

200,000 อาคารผูสูงอายุบาน

เวียงสวรรค ม.9
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89 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชน บานเวียงสวรรค ม.9

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน คา

วิทยากร จํานวน 12 ชั่วโมง จํานวน 3 คน คาปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย คาชุดกีฬา จํานวน 50 ชุด

 คาอุปกรณกีฬา กีฬาปงปอง จํานวน 1 ชุด กีฬา

ฟุตซอล จํานวน 1 ชุด กีฬาฟุตบอล จํานวน 1 ชุด 

กีฬาบาสเกตบอล จํานวน 1 ชุด กีฬาวอลเลยบอล

 จํานวน 1 ชุด กีฬาแบดบินตัน 1 ชุด กีฬาตะกรอ 

จํานวน 1 ชุด

100,000 บานเวียงสวรรค

90 โครงการซอมแซมประตูวัด

เวียงสวรรค บานเวียงสวรรค

 ม.9

จัดซื้อสีทอง JBP จํานวน 4 ถัง สีแดงพื้นกระเบื้อง 

ATM จํานวน 10 ถัง กระจกขาว จํานวน 50 แผน 

น้ํายาซีเมนต จํานวน 5 ถัง ปูนกาวปูกระเบื้อง 

จํานวน 10 ถุง ปูนซีเมนต 10 ถุง กาวติดกระจก 

จํานวน 5 ชุด สีควันบุหรี่ จํานวน 1 ถัง ปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย ทรายหยาบ จํานวน 4 คิว

 ทรายละเอียด จํานวน 5 คิว หินเกล็ด จํานวน 4 

คิว

200,000 สํานักสงฆบาน

เวียงสวรรค

91 โครงการปายหมูบานและซุม

เฉลิมพระเกียรติ บานเวียง

สรววค ม.9

งานกอสรางปายหมูบาน,งานกอสรางซุมเฉลิมพระ

เกียรติ

200,000 ทางเขาหมูบาน

เวียงสวรรคศาลา2
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92 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ

คาขาย ขนบอบ ขนมไทย 

บานเวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อเตาอบแกสขนาดใหญ จํานวน 1 เตา เครื่อง

ตีไข แปง จํานวน 1 เครื่อง เครื่องชั่งดิจิตอล 

จํานวน 2 เครื่อง เครื่องปนโมลิเน็ค จํานวน 1 

เครื่อง แปงทําขนม จํานวน 10 กระสอบ น้ําตาล

ทราย จํานวน 10 กระสอบ น้ํามันปาลม จํานวน 10

 ปบ ซึ่งนึ่งขนมขนาดใหญ จํานว น3 ชุด กะทิกลอง

ใหญ จํานวน 11 ลัง ถัวเขียวซีก จํานวน 40 

กิโลกรัม ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย เครื่องรีด

ถุงชนิดเทาเหยียบ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องรีดถุง

ชนิดมือกด จํานวน 2 เครื่อง ถุงแกว จํานวน 20 

แพ็ค กลองบรรจุขนมใส จํานวน 15 แพ็ค กลอง

บรรจุขนม จํานวน 11 แพ็ค กลองบรรจุขนม 

จํานวน 10 แพ็ค ถุงหิ้วใส จํานวน 12 แพ็ค ลวดสี 

จํานวน 15 กลอง ถุงจีบใส จํานวน 15 แพ็ค ถุงจีบ

ลาย จํานวน 15 แพ็ค

100,000 บานเวียงสวรรค

93 โครงการจัดซื้อวัสดุ - 

อุปกรณ เครื่องใชในหมูบาน 

บานเวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อพัดลมไอน้ํา จํานวน 12 ตัว, ถังน้ําพลาสติก 

จํานวน 6 ถัง, พาเลสพาสติก จํานวน 10 แผน, 

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

200,000 ศาลาเอนกประสงค
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94 โครงการฝกทบทวน

อาสาสมัครตํารวจชุมชน 

บานเวียงสวรรค ม.9

อบรมอาสาสมัครตํารวจ  จํานวน 16 ชั่วโมง 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน และจัดซื้อ 

ปายหยุดสามเหลี่ยมพรอมแบตเตอรี่จํานวน 1 ชุด,

 กรวยจราจรพรอมตรา จํานวน 12 อัน

50,000 บานเวียงสวรรค

95 โครงการปรับปรุง (ศสมช.) 

และจัดหาอุปกรณ บาน

เวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อพัดลมแอรไอน้ํา evaporative cooling 

machine รุน mobile evaporative cooler 

KT-1e6000,m/h 1 phase, 220 v/50hz conton 

box packig จํานวน 3 เครื่อง

57,600 ศูนยสาธารณาสุข

มูลฐานชุมชนบาน

เวียงสวรรค หมู9

96 โครงการกลุมเลี้ยงไกพันธุไข

 บานเวียงสวรรค ม.9

จัดซื้อแมกพันธุไข (พรอมไข) จํานวน 500 ตัว,

อาหารไกไข(สําหรับไกไขระยะไข) จํานวน133 

กระสอบ, ที่ใสอาหารไก จํานวน 50 อัน, ที่ใสน้ําไก

 จํานวน 50 อัน, วัคซีนไกไข จํานวน 51 ชุด, ปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

232,400 หมูบานเวียงสวรรค

97 โครงการเจาะน้ําบาดาล 

เพื่อการเกษตรในครัวเรือน 

พรอมอุปกรณ

บานใหมมงคล ม.10

งานสํารวจน้ําบาดาล 200 จุด งานเจาะน้ําบาดาล

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 งาน งานมิเตอร

น้ํา 1 งาน งานหอถังสูง 1 งาน งานไฟฟา จํานวน 1

 งาน

1,200,000 บานใหมมงคล

98 โครงการจัดซื้อโลงเย็น บาน

ใหมมงคล ม.10

จัดซื้อโลงเย็นพรอมบรรจุหีบศพ จํานวน 1 โลง 60,000 บานใหมมงคล ม.10

99 โครงการสงเสริมประเพณี

คุณธรรมจริยะธรรม

กิจกรรมตางๆ 

บานใหมมงคล ม.10

จัดจางวิทยากร จํานวน 2 วัน,คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 2 มื้อ, อาหารวาง จํานวน 4 มื้อ, คา

อุปกรณ เอกสารสิ่งตีพิมพ ผูเขารวมอบรมจํานวน

 50 คน

40,000 บานใหมมงคล ม.10
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100 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา

 บานใหมมงคล ม.10

จัดซื้อฟุตบอล จํานวน 10 ถุง, ตาขายฟุตบอล 

จํานวน 1 คู, ลูกบอลเล จํานวน 10 ลูก, ตาขาย

บอลเล จํานวน 2 ผืน, ลูกตะกอ จํานวน 10 ลูก, 

ตาขายเชปคตะกรอ จํานวน 2 ผืน, ลูกเปตอง 

จํานวน 4 ชุด, ชุดเสากีฬา เอนกประสงค จํานวน 2

 ชุด, แบตมินตัน จํานวน 4 ชุด, ลูกแบตมินตัน 

จํานวน 2 แพ็ค, ลูกฟุตซอล จํานวน 3 ลูก, ตะกรา

 จํานวน 2 ใบ

40,000 บานใหมมงคล ม.10

101 โครงการวางแนวทอประปา

 บานนาแขมพัฒนา ม.11 

(น้ําอุปโภค บริโภคใน

ครัวเรือน)

งานวางทอประปา ขนาด 3 นิ้ว 840,000 บานนาแขมพัฒนา

102 โครงการสงเสริมการกีฬา

เยาวชน บานนาแขมพัฒนา 

ม.11

คาวิทยากร จํานวน 30 ชั่วโมง รองเทาฟุตบอล 

จํานวน 15 คู ถุงเทา 15 คู สนับแขง 15 คู เสื้อยืด

พรอมสกรีน 15 ตัว กางเกงกีฬา 15 ตัว เสื้อ

ผูรักษาประตู  1 ตัว ลูกฟุตบอล จํานวน 6 ลูก 

เครื่องดื่ม จํานวน 450 ขวด น้ําดื่ม จํานวน 900 

ขวด สูบลูกบอล จํานวน 1 อัน  ปายโครงการ 1 

ปาย

50,000 บานนาแขมพัฒนา
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103 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชน บานนาแขมพัฒนา 

ม.11

จัดซื้อถวยรางวัลชนะเลิศ 2 ใบ ถวยรางวัลรอง

ชนะเลิศ จํานวน 2 ใบ รางวัลที่ 3 จํานวน 2 ใบ 

เงินรางวัลชนะเลิศทางการแขงขัน จํานวน 2 

รายการ เงินรางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รายการ

 รางวัลที่ 3 จํานวน 2 รายการ รางวัลชมเชย 

จํานวน 10 ทีม คากรรมการตัดสิน จํานวน 4 แมท

 คากรรมการตัดสินวอลเลยบอล จํานวน 44 แมท

 ตาขายวอลเลยบอล จํานวน 2 ชุด ยา น้ํามันมวน 

จํานวน 2 ชุด ลูกฟุตบอล จํานวน 3 ลูก ลูก

วอลเลยบอล จํานวน 5 ลูก น้ําดื่มขวด จํานวน 

660 ขวด เครื่องดื่มเกลือแร จํานวน 200 ขวด 

น้ําแข็ง จํานวน 15 กระสอบ ปายโครงากร จํานวน

 1 ปาย

100,000 บานนาแขมพัฒนา

104 โครงการสรางหอกระจาย

ขาว พรอมอุปกรณวัดนา

แขม 

บานนาแขมพัฒนา ม.11

จัดซื้อ แอมป 1500 W จํานวน 1 เครื่อง ปากฮอรน

 15 นิ้ว จํานวน 10 อัน ยูนิตฮอรน 200 W จํานวน 

10 อัน สายดรอปวาย จํานวน 13 มวน 

ไมคโครโฟนไรสาย UHF จํานวน 2 ตัว ชั้นวาง 

จํานวน 1 ตัว กอสรางหอกระจายขาว เสาหอ

กระจายเสียง ขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 0.60 

เมตร สูง 9.00 เมตร

200,000 วัดนาแขม

105 โครงการตัดแวนใหผูพิการ

ทางสายตาและผูสูงอายุ 

บานนาแขมพัฒนา ม.11

จัดซื้อแวนตาพรอมเลนสมัลติโคต ที่มีความคมชัด

 จํานวน 33 ชุด ปายโครงการ

50,000
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106 โครงการสงเสริมอาชีพ 

ผูสูงอายุ บานนาแขมพัฒนา

 ม.11

จัดซื้อไกพันธุไข พรอมไข จํานวน 350 ตว อาหาร

ไกไข จํานวน 35 ถุง ยาปฏิชีวนะ จํานวน 35 ซอง 

รางอาหารไก 35 อัน อาหารไก 2 ถุง

100,000 บานนาแขมพัฒนา

107 โครงการประเพณี

วัฒนธรรมของหมูบาน บาน

เวียงหงสลานนา ม.12

จัดซื้อสังฆทาน จํานวน 50 ชุด คาตอบแทน

พราหมณประกอบพิธี จํานวน 12 คน คาหาร

กลางวัน จํานวน 300 คน คาปจจัยถวายพระสงฆ

 จํานวน 50 รูป คาภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ 

จํานวน 50 มื้อ คาตอบแทนอนุศาสนาจารย 

จํานวน 5 คน คาตกแตงสถานที่ คาประกอบพิธี

เบิกเนตรพระพุทธรูป พิธีสืบชะตา คาพิธี

บวงสรวงประกอบพิธียกชอฟา คาสนับสนุนโรง

ทาน คาปายโครงการ

300,000 สํานักสงฆเวียง

หงสลานนา

108 โครงการซอมแซมซุมประตู

หมูบาน บานเวียงหงส

ลานนา ม.12

ซอมแซมซุมประตูหมูบาน ขนาดกวาง 8.00 เมตร

 สูง 5.00 เมตร

300,000 ทางเขาหมูบาน

เวียงหงสลานนา

โซน 1

109 โครงการขุดบอบาดาลเพื่อ

เกษตรครัวเรือน บานเวียง

หงสลานนา ม.12

ขุดบอบาดาล จํานวน 3 บอ 600,000 พื้นที่บริเวณบาน

เวียงหงสลานนา
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110 โครงการจัดซื้อเครื่องปนไฟ

 บานเวียงหงสลานนา ม.12

เครื่องปนไฟ เบนซิล 13 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง 

สายออน 2*2.5 จํานวน 1200 เมตร สายออนดํา 

2*4 จํานวน 100 เมตร หลอดไฟกลม LED 9W  

จํานวน 20 ชุด ปลั๊กเสียบขาแบบตัวผู+ตัวเมีย 

จํานวน 40 ชุด ปลั๊กกันน้ํายางดํา แบบ 4 ที่ 3 ตา 

จํานวนน 2 ชุด ตูคอนโทรล 2 P 30A 2 เซอริกิต 

จํานวน 2 ชุด หมอดึงไผ จํานวน 1 ตัว

140,000      สํานักสงฆ      

 บานเวียงหงส

ลานนา

111 โครงการสอนเสริมภาษาไทย

 ใหแกเยาวชน ตําบลแมเมาะ

สอนเสริมภาษาไทย จํานวน 105 ชั่วโมง ผูเขารวม

โครงการ จํานวน 60 คน

180,700 โรงเรียนวัดบานแขม

112 โครงการกีฬาฟุตซอล 

ตําบลแมเมาะ

จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ตําบล จํานวน 47 แมท

 คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทน

คณะกรรมการ คาใชจายในพิธีเปด - ปด คาเชา

เครื่องเสียง ลูกฟุตบอล ตาขาย ชุดกีฬา ถวย

รางวัล สนับสนุนน้ําดื่ม ปายประชาสัมพันธ

300,000 สนามกีฬาบาน

เมาะหลวง

113 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ ตําบลแมเมาะ

จัดกิจกรรมวันเด็ก คาจัดสถานที่ พรอมเชาเครื่อง

เสียง คาตอบแทนวิทยากร คาประชาสัมพันธ

โครงการ คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม

300,000 สํานักงานกองทุน

พัฒนาไฟฟา

โรงไฟฟาแมเมาะ
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114 โครงการจัดแขงขันชกมวย

ไทย ตําบลแมเมาะ

การจัดกิจกรรมแขงขันชกมวยไทย คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายเกี่ยวกับการขออนุญาต

 คากรรมการตัดสิน คาตอบแทนโฆษฏ คาจางวง

ดนตรี คาตัวนักมวย เงินรางวัล คาถวยรางวัล  คา

เสื้อทืม คากางเกงนักมวย ปายประชาสัมพันธ 

และสี่อประชาสัมพันธ

300,000 บานเมาะหลวง

115 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การจัดการเรียนการสอน

หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร

 คณิตศาสตร และการจัด

จางยามรักษาความ

ปลอดภัยในโรงเรียน ตําบล

แมเมาะ

จัดซื้อแท็บเล็ท จํานวน 30 เครื่อง และจัดจางยาม

รักษาความปลอดภัย จํานวน 3 คน

438,000 โรงเรียนอนุบาลแม

เมา (ชุมชน 1)

116 โครงการพัฒนาแหลอง

เรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อสนองนโยบาย 

การลดเวลารู เพิ่มเวลาเรียน

ของรัฐบาล ตําบลแมเมาะ

งานขุดลอกสระน้ําและตกแตงคันดินรอบสระ 

ขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ขุดลอกคลอง

ยาว 150 เมตร กวาง 4 เมตร ลึก 1.5 เมตร ปลูก

ไมผล จํานวน 1 งาน

450,000 โรงเรียนอนุบาลแม

เมา (ชุมชน 1)
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117 โครงการปรับ

สภาพแวดลอมภูมิทัศน และ

ระบบสาธารณูปโภค

ในโรงเรียน ตําบลแมเมาะ

การปลูกตนไมยืนตนปรับสภาพแวดลอม จัดซื้อ

ปาลมหางกระรอก จํานวน 20 ตน ปาลมยะวา 

จํานวน 10 ตน ตนหูกระจง 6 ตน ตนไทรเกาหลี 

จํานวน 50 ตน กอสรางอางลางหนา ลางมือ 

แปรงฟนและการจัดทํารางระบายน้ํา จํานวน 3 จุด

1,612,000 โรงเรียนอนุบาลแม

เมา (ชุมชน 1)

118 โครงการปรับปรุงหอประชุม

เตโชวัฒนา โรงเรียนแมเมาะ

วิทยา ตําบลแมเมาะ

งานปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2,700,000 โรงเรียนแมเมาะ

วิทยา

119 โครงการการซื้อ

เครื่องปรับอากาศติดตั้ง

หอประชุมในโรงเรียน 

ตําบลแมเมาะ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 62000 BTU 

จํานวน 6 เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 

BTU จํานวน 2 เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด 

18000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

500,000 โรงเรียนอนุบาลแม

เมา (ชุมชน 1)

120 โครงการปรับปรุงอาคาร

และสิ่งแวดลอม โรงเรียนวัด

บานแขม ตําบลแมเมาะ

ผนังแกล็ดระบบอากาศ Metal Sheet และลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 

160.00 เมตร หรือมีพื้นไมนอยกวา 800.00 

ตารางเมตร

400,000 โรงเรียนวัดบานแขม

121 โครงการปรับปรุงอาคาร 

กศน. ตําบลแมเมาะ

กอสรางรั้วรอบอาคาร  ศาลาที่พักนักศึกษา งาน

สวน

350,000 กศน.ตําบลแมเมาะ

122 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ ตําบลแมเมาะ

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ณ จังหวัดระยอง 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 คน จํานวน  5 วัน

600,000 จังหวัดชลบุร,ี 

จังหวัดระยอง
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123 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี

สากลผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

ตูแอมปกีตารไฟฟา จํานวน 2 ตู ตูแอมปกีตารเบส 

1 ตู ตูแอมปคียบอรด จํานวน 1 ตู ตูแอมปรอง

อเนกประสงค 1 ตู กีตารไฟฟา 2 ตัว กีตารเส 5 

สาย 1 ตัว กลองชุด 1 ชุด ฉายชุด 1 ชึด ขาตั้ง 

ฉาบบูมงานใน 1 ตัว ซินซิไซเซอร 1 ตัว เอฟเฟค

กีตาร จํานวน 2 ตัว เครื่องใหจังหวะกลอง 1 ตัว

250,000 ที่ทําการตําบล

124 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี

สากลโฟลคซอง (เยาวชน

ตําบลแมเมาะ)

จัดซื้อ 1. กีตารเบสโปรงไฟฟา จํานวน 1 ตัว, 2. 

กีตารคลาสสิค จํานวน 1 ตัว, 3. แปนซอมกลอง

ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว, 4.เอฟเฟคกีตาร ds-1 

จํานวน 1 ตัว, 5. เอฟเฟคกีตาร dd-3 จํานวน 1 ตัว

, 6.อูคูเลเลไฟฟา จํานวน 1 ตัว, 7.ตัวใหจังหวะ

กลอง จํานวน 1 ตัว, 8.เมาสออรแกนชุด 7 ตัว 

จํานวน 1 ชุด, 9.ขาหนีบเมาสออรแกน จํานวน 1 ตัว

50,000 ลานกิจกรรมเยา

ลนบีบอย(หนา

ไปรษณีย)

125 โครงการแหลงเรียนรูดนตรี

และนาฎศิลปพื้นบานลานนา 

ตําบลแมเมาะ

อบรมเรียนรูพรอมฝกหัดดนตรี และนาฏศิลป

พื้นบานลานนา

200,000 บานดนตรีสัปปะคัว

เมือง
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126 โครงการจัดซื้ออุปกรณชาง

เพื่อสงเสริมอาชีพ ตําบลแม

เมาะ

จัดซื้อ 1.เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง, 2.

แทนตัดเหล็ก จํานวน 1 เครื่อง, 3. สวานไรสาย 

จํานวน 1 เครื่อง, 4.สวานกระแทก จํานวน 2 

เครื่อง, 5.สวานโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อง, 6.ชุด

เชื่อมสนามชุดเล็ก จํานวน 2 เครื่อง, 7.เครื่อง

กําเนิดไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง, 8.เครื่องเจียร 4 นิ้ว

 จํานวน 1 เครื่อง, 9.นั่งรานสีน้ําเงิน จํานวน 15 ชุด

, 10.บันไดอลูมิเนียมขึ้น 2 ทาว 8 ชั้น จํานวน 1 อัน

, 11. กาพนสี จํานวน 2 อัน , 12.ปมลมโรตารี่ 

จํานวน 1 เครื่อ, 13.ปมลม 220v จํานวน 1 เครื่อง,

 14.เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 130 บาร/am130 

จํานวน 1 เครื่อง

200,000 บานใหมมงคล ม.10

127 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสภาเด็ก

เยาวชน ตําบลแมเมาะ

พัฒนาศักยภาพเยาวชน  จังหวัดสุราษฏธานี 

ผูเขารวมโครงกาน จํานวน 70 คน

310,000 ศึกษาดูงานจังหวัด

สุราษฎรธานี

128 โครงการแปรรูปอาหารเพื่อ

อาขีพ ของกลุมแมบาน 

พรอมศึกษาดูงาน ตําบลแม

เมาะ

ศึกษาดูงานจังหวัด ระยอง  จํานวน 4 วัน 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน

310,000 จังหวัดระยอง

129 โครงการประเพณีบวชพระ 

วัดทุงกลวย ตําบลแมเมาะ

คาอาหารกลางวัน จํานวน 99 รูป คาตอบแทน

พระวิทยากร 5 รูป คาจัดสถานที่

100,000 วัดทุงกลวยโพ

ธาราม
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130 โครงการสงเสริมเพิ่มทักษะ

กีฬาวายน้ําเด็กและเยาวชน 

ตําบลแมเมาะ

จัดหาวิทยากรจํานวน 4 คน,คาอุปกรณพรอมชุด

วายน้ํา จํานวน 50 คน, คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม จํานวน 14 ว,ั คาสถานที่ จํานวน 14 วัน,

300,000 สระวายน้ํา

เทศบาลตําบลแม

เมาะ

131 โครงการบวชเฉลิมพระ

เกียรติถวายพอ 5 ธันวา 

ตําบลแมเมาะ

บวชเฉลิมพระเกียรติถวายพอ 5 ธันวาคม 100,000 สํานักปฏิบัติธรรม

ประจําจังหวัด แหง

ที3่

132 โครงการประเพณีปใหมตัก

บาตรทําบุญ ตําบลแมเมาะ

ประเพณีปใหมตักบาตรทําบุญ จัดซื้อสังฆทาน 

จํานวน 50 ชุด อาหาร จํานวน 300 คน ผาขนหนู 

จํานวน 80 ผืน สลุงเงินจํานวน 80 อัน ปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

200,000 บานหวยเปด

133 โครงการปรับปรุงอาคาร

และหองน้ําปอมตํารวจ 

ตําบลแมเมาะ

ปรับปรุงอาคาร และหองน้ํา ขนาด 2.70 เมตร 

ยาว 7.60 เมตร

200,000 ปอมตํารวจบาน

หวยเปด

134 โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟ

จราจรในชุมชน ตําบลแม

เมาะ

กรวยจราจร จํานวน 36 อัน กระบองไฟ จํานวน 

36 อัน โทรโขง จํานวน 36 อัน ปลั๊กไฟลอโล 

จํานวน 36 อัน เสื้อสะทอนแสง จํานวน 36 ผืน 

แผงกั้นจราจร จํานวน 36 ผืน ปายสามเหลี่ยม 

จํานวน 36 ปาย ปายโครงการ

1,000,000 บานแมเมาะสถานี

135 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชน ตําบลแมเมาะ

ศึกษาดูงานจังหวัดสระแกว จันทบุรี ระยอง และ

ชลบุรี จํานวน 5 วัน ผูเขารวมโครงการ จํานวน 50

 คน

500,000 จังหวัดสระแกว 

จันทบุรี ระยอง 

และชลบุรี
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136 โครงการพัฒนาศักยภาพค

พรฟ.และ คพรต. ตําบลแม

เมาะ

ศึกษาดูงานจังหวัดสระแกว จันทบุรี ระยอง และ

ชลบุรี จํานวน 5 วัน ผูเขารวมโครงการ จํานวน 50

 คน

600,000 จังหวัดสระแกว 

จันทบุรี ระยอง 

และชลบุรี

137 โครงการทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยชีวิตแมเมาะ

จัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 15 คน ทุนละ 

45,000 บาท

675,000 มหาวิทยาลัยชีวิต

แมเมาะ

138 โครงการศูนยผลิตอาหาร

สัตว ตําบลแมเมาะ

จัดซื้อเครื่องสีขาว พรอมติดตั้งไฟฟา จํานวน 1 

เครื่อง ตอเติมเรือนโรงผลิตอาหารสัตว จําวน 1 

หลัง โรงเก็บอาหารสัตว จํานวน 1 หลัง เครื่อง

ซอยหญา 1 เครื่อง เครื่องซอยตนกลวย พรอมบด

ยอย จํานวน 1 เครื่อง เครื่องเย็บปากถุงอาหาร

สัตว จํานวน 1 เครื่อง

700,000 ศูนยผลิตอาหาร

สัตว ณ ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

139 โครงการปรับภูมิทัศนที่จอด

รถเกษตรกร และจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณอาคารที่พัก

เกษตรกร 

ตําบลแมเมาะ

กอสรางโรงจอดรถขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 

16.00 เมตร จํานวน 1 แหง ลาดยาง จุดที่ 1 ขนาด

กวาง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 5 

เซนติเมตร จุดที่ 2 ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 

20.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร พรอมทอ คสล. 

ขนาด 0.40 เมตร ชั้น 3 จํานวน 8 ทอน หรือพื้นที่

ถนนลาดยางแอสฟลท็ตองไมนอยกวา 326 ตาราง

เมตร จํานวน 1 แหง, จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง, ตูเอกสาร

เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (3ฟุต) 

จํานวน 2 ตู, โนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 1

 เครื่อง

498,000 ทุกหมูบาน ทุก

ตําบลในอําเภอแม

เมาะ
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140 โครงการพระปริยฎิธรรม 

ตําบลแมเมาะ

สนับสนุนคาอาหารเพลสามเณร ปการศึกษา 

2560 จํานวน 50 รูป ชุดผาไตร จํานวน 50 รูป

600,000 โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมอุปถัมภวิทยา

141 โครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิต

ขาว มันสําปะหลัง และ

ควบคุมการแพรระบาดของ

โรคพืช 

ตําบลแมเมาะ

จัดจางบุคคลสํารวจและปองกันการแพรระบาย

ของโรคเชื้อราในขาวและมันสําปะหลัง การแพร

ระบาดของโรคเชื้อราในขาวโพดเลี้ยงสัตว การ

แพรระบาดของโรคราในพืชผัก, จัดซื้อสารปองกัน

กําจัดโรคพืช (ฟูจิวัน) จํานวน 104 ขวด, น้ํายาแช

ทอนพันธุมันสําปะหลัง จํานวน 156 ขวด

588,000 ทุกหมูบานใน

อําเภอแมเมาะ

142 โครงการจัดฝกอบรม

หลักสูตรการเกษตร ตําบล

แมเมาะ

จัดซื้อ กอนเห็ดนางฟา จํานวน 20,000 กอน, ตา

ขายพรางแสง จํานวน 280 มวน, กิ่งพันธุมะนาว

พันธุดี จํานวน 1,000 ตน, ปุย อินทรีย จํานวน 

480 กระสอบ, ทอซีเมนต 80 ซม.

1,002,000 พื้นที่เพาะปลูกใน

พื้นที่อําเภอแมเมาะ

 12 หมูบาน ตําบล

แมเมาะ

143 โครงการจัดกอสรางอาคาร

 สํานักงานคายลูกเสือ 

ตําบลแมเมาะ

กอสรางอาคารสํานักงานคายลูกเสือ 758,600 คายลูกเสือ อําเภอ

แมเมาะ

144 โครงการกอสรางรั้ว

ดานหนาคายลูกเสือ ตําบล

แมเมาะ

กอสรางรั้วคายลูกเสือขนาดความสูง 1.80 เมตร 

ความยาวรั้วไมรวมประตูทางเขา 180 เมตร พรอม

รั้วประตู 

2 บาน จํานวน  1 แหง

540,000 คายลูกเสือ อําเภอ

แมเมาะ

145 โครงการกอสรางบานพัก

คายลูกเสือ ตําบลแมเมาะ

กอสรางอาคารบานพักคายลูกเสือ ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จํานวน 1 แหง

1,701,400 คายลูกเสือ อําเภอ

แมเมาะ
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146 โครงการสงเสริมประมง 

ตําบลแมเมาะ

อบรมการเลี้ยงปลา จํานวนผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 250 คน และจัดซื้อพันธุปลา ขนาด 3 นิ้ว 

จํานวน 24000 บาท พันธุปลานิล 1-2 นิ้ว จํานวน 

135600 ตัว คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเอกสารการฝกอบรม คาวิทยากร

ฝกอบรม คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปายโครงการ

179,000 ครัวเรือนเกษตรกร

ตําบลแมเมาะ

147 โครงการปรับปรุงหองสมุด

และเทถนนคอนกรีต

 ตําบลแมเมาะ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. กวาง 3 ม. หนา 

0.15 ม.

200,000 โรงเรียนบานเวียง

หงสลานนา

148 โครงการสงเสริมพัฒนา   

ปศุสัตวและปองกันโรคกับ  

ปศุสัตว ตําบลแมเมาะ

คาจางเหมาเจาหนาที่ผสมเทียม จํานวน 1 คน 

เจาหนาที่สัตวบาล จํานวน 1 คน คาอบรม

เกษตรกร จํานวน 1 กลุม

270,000 พื้นที่อําเภอแมเมาะ

149 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ศาลจาวพอขุนโต        บาน

แมเมาะสถานี ม.4 ตําบลแม

เมาะ

งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1210.00 ตารางเมตร

450,000 ศาลจาวพอขุนโต 

บานแมเมาะสถานี
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แผนดําเนินงาน พ.ศ. หน้า 4

ยุทธศาสตร/์แนวทาง
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั�งหมดๆ
จํานวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

    1.1  การคมนาคมและการจัดการจราจร 11 โครงการ 0.03 11,132,000 9.11%       กองช่าง, กองทุนฯโรงไฟฟ้า 

    แม่เมาะ

    1.2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา 8 โครงการ 2.17% 9,178,000 7.51%       กองช่าง, กองทุนฯโรงไฟฟ้า 

    แม่เมาะ

    1.3   การจัดการผังเมืองชุมชน 5 โครงการ 1.36% 2,960,000 2.42%       กองช่าง, กองทุนฯโรงไฟฟ้า 

    แม่เมาะ

    1.4  การพัฒนาบริการพื�นฐานด้านต่างๆ 34 โครงการ 9.24% 29,903,600 24.47%       กองช่าง, กองทุนฯโรงไฟฟ้า 

    แม่เมาะ

ยุทธศาสตร์ที� 1 58 โครงการ 15.76% 53,173,600 43.51%

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม

     2.1  การอนุรักษ์ ฟื�นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 4 โครงการ 1.09% 270,000 0.22% กองสวัสดิการฯ, ,โรงเรียนวัด

บ้านแขม, กองทุนฯโรงไฟฟ้าแม่

เมาะ

     2.2  การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 5 โครงการ 1.36% 6,850,000 0.06%     กองช่าง, กองทุนฯโรงไฟฟ้า   

    แม่เมาะ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

จํานวนโครงการที�

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที� 2 9 โครงการ 2.45% 7,120,000 0.28%

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    3.1  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 31 โครงการ 8.42% 5,931,400 4.85%      สํานักปลัด,กองสวัสดิการฯ,   

  กองทุนฯโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

    3.2  การส่งเสริมการท่องเที�ยว 5 โครงการ 1.36% 850,000 0.70% สํานักปลัด

    3.3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร 8 โครงการ 2.17% 5,535,000 4.53% สํานักปลัด, กองการศึกษา, 

กองทุนฯโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

    3.4  การส่งเสริมพลังงานทดแทน 0 โครงการ 0.00% 0 0.00%  -

    3.5  การลงทุนและการพาณิชย์ 3 โครงการ 0.82% 70,000 0.06% กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที� 3 47 โครงการ 12.77% 12,386,400 10.14%

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1  การสังคมสงเคราะห์ 7 โครงการ 1.90% 1,886,000 1.54% กองสวัสดิการฯ, กองทุนฯ 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

    4.2  การกีฬานันทนาการ 21 โครงการ 5.71% 3,398,000 2.78% กองสวัสดิการฯ, กองการศึกษา, 

กองทุนฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

    4.3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 15 โครงการ 4.08% 1,951,000 1.60% สํานักปลัด,กองสวัสดิการฯ,กอง

สาธารณสุข, โรงเรียนวัดบ้านแขม,

 กองทุนฯโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

    4.4  การป้องกันและระงับโรค 4 โครงการ 1.09% 200,000 0.16% กองสาธารณสุข, โรงเรียนวัด   

บ้านแขม

    4.5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 4 โครงการ 1.09% 1,729,000 1.41% กองสาธารณสุข,กองช่าง, 

โรงเรียนวัดบ้านแขม, กองทุนฯ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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ยุทธศาสตร์ที� 4 51 โครงการ 13.87% 9,164,000 7.49%

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    5.1  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น 35 โครงการ 9.78% 4,998,050 4.09% กองการศึกษาฯ, กองทุนฯ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

    5.2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา 28 โครงการ 7.61% 18,561,990 15.19% กองการศึกษาฯ, กองทุนฯ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

    5.3  การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 2 โครงการ 0.54% 640,000 0.52% กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที� 5 65 โครงการ 17.93% 24,200,040 19.80%

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

    6.1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี 21 โครงการ 5.71% 6,660,000 5.45% ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ, กองทุนฯโรงไฟฟ้า

   แม่เมาะ

    6.2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน 4 โครงการ 1.09% 470,000 0.38% ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ

    6.3  การปรับปรุง พัฒนาเครื�องมือ เครื�องใช้ และสถานที�ปฏิบัติงาน 107 โครงการ 29.08% 8,293,200 6.79% ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ, กองทุนฯโรงไฟฟ้า

   แม่เมาะ

    6.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6 โครงการ 1.63% 736,000 0.60% สํานักปลัด, กองทุนฯโรงไฟฟ้า   

แม่เมาะ

ยุทธศาสตร์ที� 6 138 โครงการ 37.51% 16,159,200 13.22%

รวมทั�งสิ�น 368 โครงการ 122,203,240



ยุทธศาสตร์ อัตราการใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที� 1 58

ยุทธศาสตร์ที� 2 9

ยุทธศาสตร์ที� 3 47

ยุทธศาสตร์ที� 4 51

ยุทธศาสตร์ที� 5 65

ยุทธศาสตร์ที� 6 138

368

ยุทธศาสตร์ งบประมาณภายใต้แผนดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที� 1 53,173,600

ยุทธศาสตร์ที� 2 7,120,000

ยุทธศาสตร์ที� 3 12,386,400

ยุทธศาสตร์ที� 4 9,164,000

ยุทธศาสตร์ที� 5 34,200,040

ยุทธศาสตร์ที� 6 16,159,200
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บัญชสีรุปจํานวนงบประมาณคดิเห็นรอยละ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
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บัญชสีรุปจํานวนงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
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