


 
 
   
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2562)  จัดทําข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมเมาะไดใชเปนกรอบสําหรับ
การดําเนินงานและการบูรณาการระหวางหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดรวบรวมจากหนวยงานผูรับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ ท่ีไดกําหนด   หวงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบป เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานไดจริงตาม
กําหนดเวลา โดยไดนํากิจกรรม/ โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ทําใหทราบถึง
โครงสรางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมเมาะในภาพรวม ตลอดจนความสอดคลองของกิจกรรม/โครงการ
กับยุทธศาสตรและแผนงานในแตละดาน แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จึงเปนอีกหนึ่งยุทธวิธีท่ีผูเก่ียวของจะไดใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและบังเกิดผลสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว ตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2562)  เทศบาลตําบลแมเมาะ และกอเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประชาชนในทองถ่ินตอไป  
 
          

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
         เทศบาลตําบลแมเมาะ 

คํานํา 



 

 

 เรื่อง               หนา 
 

สวนที่ 1     บทนํา 

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน     1 
 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน      1 
 ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน      3 

 

สวนที่ 2    บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ      4  
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

• ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน     6  
 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน          11 

 

  
 
 
 
 
 
 

  

สารบัญ 



1 

 

1 

 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561)  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแผนการดําเนินงานจะมี
จุดมุงหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ
นั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการกิจกรรมในการ
ดําเนินงาน 

  เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีได
วางไว และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561)  หมวด 5 ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติ 
 

 

   

  แผนดําเนินงาน มีจุดมุงหมายแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
พัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) 
เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ของเทศบาลตําบลแมเมาะมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 
และจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดําเนินงานท้ังหมดในป พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) 

  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. 2561 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยพิจารณากําหนดใหแผนการดําเนินงานจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีเคา
โครงแผนงานดําเนินงาน 2 สวน คือ 
 

  สวนท่ี 1  บทนํา 
 บทนํา 
 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

  สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 

  ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศในแผนดําเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ เสนอรางแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมเมาะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานดังกลาว แลวเสนอผูบริหาร (นายกเทศมนตรีตําบล
แมเมาะ) ประกาศเปนแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2562) ของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ โดยปดประกาศไวในท่ีเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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1) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตรีตําบล     
แมเมาะ) ในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

3) เพ่ือแสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 

4) เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ 

5) เพ่ือใหงายตอการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมในปนัน้ๆ 
 
 

 

ประโยชนของแผนดําเนินงาน 
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แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 4

แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 100.00% 5,281,500 100.00% กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -

9 100.00% 5,281,500 100.00%

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -

2.4 แผนงานการเกษตร  -  -  -  -

 -  -  -  -

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป  -  -  -  -

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -

 -  -  -  -

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ

รวม

รวม

รวม
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แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 5

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -

4.2 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -

4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -

 -  -  -  -

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญา

5.1 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
 -  -  -  -

 -  -  -  -

6. ยุทธศาสตรดานการเมืองและการพัฒนาองคกร บ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -

6.2 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -

6.3 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -

6.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -

 -  -  -  -
9 5,281,500รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม



6

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 6

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการกอสรางถนนพารา สเลอรี่ซีล 
ประเภท 3 สายบานนายสารัช ใจชอน  

   บานหวยรากไม หมูที่ 2

(1) โดยการกอสรางถนนพาราสเลอรี่
ซีล ประเภท 3 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 290.00 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 1,160.00 ตร.ม. 

หรือ (2) ตามแบบแปลนของ ทต. แม

เมาะ

500,000   บานหวยรากไม 
หมูที่ 2

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสายเชื่อม

ระหวางบานหวยคิง หมูที่ 6 ถึงบาน

หางฮุง หมูที่ 3

(1) โดยปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอกยวา 

1,800.00 ตร.ม. หรือ        (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.  แมเมาะ

         750,000 ถนนสายเชื่อม
ระหวางบานหวยคิง

 หมูที่ 6 ถึง       

บานหางฮุง หมูที่ 3

กองชาง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
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แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 7

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

3 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายสันอางเก็บน้ําเมาะสถานี

 บานเมาะสถานี หมูที่ 4

(1) ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทติก 
คอนกรีตสายอางเก็บน้ําเมาะสถานี 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,140.00 

ตร.ม.  หรือ (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

500,000    บานเมาะสถานี 
หมูที่ 4

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่
ประเภท 3 ซอยเสริมมิตร หมูที่ 5 

ตั้งแตบานสวนครูเสริม ถึงถนน ค.ส.ล. 

สายบานหวยรากไม - บานเมาะสถานี

(1) ปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่
ซีลประเภท 3 ซอยเสริมมิตร หมูที่ 5

 ตั้งแตบานสวนครูเสริมถึงถนน ค.

ส.ล. สายบานหวยรากไม-บานเมาะ

สถานี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,030.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 4,120.00 ตร.ม. หรือ (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

960,000  ซอยเสริมมิตร หมูที่
 5 ตั้งแตบานสวนครู

เสริม ถึงถนน ค.ส.ล.

 สายบานหวยรากไม

 - บานเมาะสถานี

กองชาง
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แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 8

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสายหลัง

ศาลหลักเมือง ถึงบานนายศรีมอญ ชัย

เนตร บานเมาะหลวง หมูที่ 8

(1)โดยการปูพาราแอสฟลทติกคอนก
รีต ชวงที่ 1 กวาง 7.00 เมตร ยาว 

25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

175.00 ตร.ม. ชวงที่ 2 กวาง 6.00 

เมตร ยาว 122.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 732.00 ตร.ม. ชวงที่ 3 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,000.00 

ตร.ม. หรือ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต. แมเมาะ

700,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายขางโรงเรียนวัด

นาแขม บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

(1) โดยการปูพาราแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร ยาว 239.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1,195.00 

ตร.ม.  หรือ (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

494,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง
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แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 9

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายขางฌาปนสถาน

เทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

(1) โดยการปูพาราแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดกวาง 4.50 เมตร หนา 

0.05 เมตร ยาว 212.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 954.00 

ตร.ม. หรือ  (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

397,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่
ประเภท 3 สายแยกหนาอาคาร

อเนกประสงคถึงแยกทางเชื่อมปาชา 

บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12

(1) โดยการปรับปรุงผิวจราจรพาราส
เลอรี่ซีล ประเภท 3 ขนาดกวางเฉลี่ย

 5.50 เมตร ยาวรวมไมนอยกวา 

535.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 2,942.50 ตร.ม. หรือ    (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

485,500 บานเวียงหงสลานนา
 หมูที่ 12

กองชาง
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แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 10

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต  ซอย 18 และซอย

แผนดินหวิด บานปงชัย หมูที่ 5

(1) โดยการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลทติกคอนกรีต ชวงที่ 1 ถนนกวาง 4.00

 เมตร ยาว 201.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 804.00 ตร.ม. ชวงที่ 2 ถนน

กวาง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 24.50 ตร.ม.      ชวงที่ 3

 ถนนกวาง 5.50 เมตร ยาว 16.50 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 90.75 ตร.ม.   

ชวงที่ 4 ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 

105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

315.00 ตร.ม. ชวงที่ 5 ถนนกวาง 7.00 

เมตร ยาว 10.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 73.50 ตร.ม. หรือ  (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

495,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

5,281,500รวม
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แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 11

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) ราคา 700 บาท 

จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

 ดังนี้ (1) สามารถอานและเขียนขอมูลใน

บัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได (2) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 4.8

 MHz (3) สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB ได (4) สามารถใช

กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 

ที่ใชแรงดันไฟฟา ขนาด 5 Volts, 3 Volts

 และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย (5) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (6) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

2,100 ทต.แมเมาะ กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 1 2,100

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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