


 
 
   
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําข้ึน          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมเมาะไดใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานและ
การบูรณาการระหวางหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดรวบรวมจากหนวยงานผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ท่ีไดกําหนด   
หวงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบป เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานไดจริงตามกําหนดเวลา โดยไดนํา
กิจกรรม/ โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ทําใหทราบถึงโครงสรางการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลแมเมาะในภาพรวม ตลอดจนความสอดคลองของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตรและแผนงานใน
แตละดาน แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จึงเปนอีกหนึ่งยุทธวิธีท่ีผูเก่ียวของจะไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคและบังเกิดผลสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว ตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลตําบลแมเมาะ และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป  
 
          

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
         เทศบาลตําบลแมเมาะ 

คํานํา 



 

 

 เรื่อง               หนา 
 

สวนที่ 1     บทนํา 
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 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน          57 
 แผนภูมิวิเคราะหงบประมาณ             103 
 ปฏิทินการกําหนดหวงการดําเนินโครงการ            105 
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  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. 2563 เพ่ือให
แนวทางในการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลแมเมาะมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี และจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดําเนินงานท้ังหมดในป พ.ศ. 2563 

  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 โดยมี   
เคาโครงแผนงานดําเนินงาน 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. 2563 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมเมาะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานดังกลาว แลวเสนอผูบริหาร (นายกเทศมนตรีตําบล
แมเมาะ) ประกาศเปนแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยปด
ประกาศไวในท่ีเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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1) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตรีตําบล     
แมเมาะ) ในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

3) เพ่ือแสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

4) เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ 

5) เพ่ือใหงายตอการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมในปนัน้ๆ 
 
 

 

ประโยชนของแผนดําเนินงาน 



(แบบ ผด. 01)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 4

แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 6.47% 7,900,000 9.65% กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
42 30.22% 72,378,880 68.38%

กองชาง/กองการศึกษา/

สภ.แมเมาะ

51 36.69% 80,278,880 78.03%

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 13 9.35% 7,781,000 7.35% กองชาง/กองสาธารณสุขฯ

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.72% 100,000 0.09% กองสาธารณสุข

2.3 แผนงานการเกษตร 2 1.44% 50,000 0.05% กองสวัสดิการสังคม

16 11.51% 7,931,000 7.49%

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3 2.16% 80,000 0.08% กองคลัง

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 2.88% 260,000 0.24% กองสวัสดิการสังคม

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.16% 510,000 0.48% สํานักปลัด

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 2.16% 1,550,000 1.49% กองขาง

13 9.36% 2,400,000 2.29%

รวม

รวม

รวม

หนวยดําเนินการยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 5

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 2.16% 200,000 0.19% สํานักปลัด

4.2 แผนงานสาธารณสุข 5 3.60% 450,000 0.43%
      กองสาธารณสุข/    

 ร.ร.วัดบานแขม

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5 3.60% 148,600 0.14%

กองสาธารณสุข/ร.ร.วัด
บานแขม/สภ.แมเมาะ

4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4 2.88% 650,000 0.61%

     กองสวัสดิการสังคม/
การกองศึกษา

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 2.16% 2,450,000 2.31% กองชาง

20 14.40% 3,898,600 3.68%

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญา

5.1 แผนงานการศึกษา 12 8.63% 6,844,000 6.47%
กองการศึกษา/ร.ร.วัดบาน

แขม/ร.ร.แมเมาะวิทยา

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 5.76% 1,281,500 1.21% กองการศึกษา/ร.ร.วัดบานแขม

20 14.39% 8,125,500 7.68%

6. ยุทธศาสตรดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 9.35% 2,320,000 2.19% สํานักปลัด

6.2 แผนงานการศึกษา 3 2.16% 400,000 0.38%
กองการศึกษา/ร.ร.บานวัด

บานแขม

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2.16% 500,000 0.47% กองสวัสดิการสังคม

19 13.67% 3,220,000 3.04%

139 105,853,980รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม



เทศบาลตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(แบบ ผด. 02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



6        

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 6       

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บาน
ใหมมงคล หมูที่ 10

(1) โดยทําการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย 1 ระบบ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

400,000 บานใหมมงคล หมูที่
 10

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา บาน
เมาะสถานี หมูที่ 4

(1) โดยการติดตั้งหอถังสูง ขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง

3 โครงการกอสรางและปรับปรุง
สวนสาธารณะเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(สวนดอกแขม) บานใหมนาแขม หมูที่ 7

(1) โดยทําการกอสรางทางเดิน     
ค.ส.ล. ความกวางไมนอยกวา 2.00 

เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 

500.00 เมตร รอบสวนสาธารณะ 

พรอมปายสวนสาธารณะและลาน

กิจกรรม (2) รายละเอียดตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

2,500,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

กองชาง

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ.ศ. 2563

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.



7        

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 7       

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ.ศ. 2563

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

4 โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณทางเดิน
 @MAEMOH บานเมาะหลวง หมูที่ 8

(1) โดยทําการปลูกตนไมตามทางเดิน
 พรอมซุมทางลอด และอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติฯ เทศบาลตําบลแมเมาะ บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8

โดยการปรับปรุงสวนสาธารณะ (1) 
โดยการปรับปรุงราวกันตกรอบสระ

น้ํา ความยาวรวม 795.00 เมตร (2)

 ติดตั้งโคมไฟกิ่งหลอด LED ขนาด 

100W จํานวน 56 ตน  (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,500,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

6 โครงการติดตั้งไฟสองสวางโซลาเซล 
บริเวณอาคารฟตเนส บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

(1) โดยการติดตั้งเสาไฟสองสวาง
พรอมโคมไฟสปอรตไลทโซลาเซลล  

จํานวน 10 จุด และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

 กองชาง 
(เงินสะสม)

7 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายในหมูบาน บานเวียงสวรรค หมูที่

 9

(1) โดยการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย 1 ระบบ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000   บานเวียงสวรรค 
หมูที่ 9

 กองชาง 
(เงินสะสม)



8        

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 8       

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ.ศ. 2563

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

8 อุดหนุน การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด
ลําปาง

อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขต
ไฟฟาในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

1,000,000 ตําบลแมเมาะ กองชาง

9 อุดหนุน การประปาสวนภูมิภาค 
จังหวัดลําปาง

อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขต
ประปาในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

500,000 ตําบลแมเมาะ กองชาง

7,900,000รวม



9     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 9    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการตอเติมศาลาฌาปนสถาน บาน
ปงชัย หมูที่ 5

(1) โดยทําการตอเติมศาลาฌาปน
สถาน ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 

16.00 เมตร สูง 3.20 เมตร (2) เท

คอนกรีตเสริมเหล็กพื้น ขนาดกวาง 

4.56 - 5.85 เมตร ยาว 16.90 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 88.00 ตร.ม. (3) เจาะชองพนัง

อาคารเดิม ขนาดกวาง 2.60 เมตร 

สูง 1.80 เมตร จํานวน 2 ชอง (4) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.



10     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 10    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

2 โครงการกอสรางโรงทําปุยหมัก ซอย 2
 บานใหมมงคล หมูที่ 10

(1) โดยทําการกอสรางอาคาร ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 

จํานวน 1 หลัง หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานใหมมงคล หมูที่
 10

กองชาง

3 โครงการกอสรางและปรับปรุงตลาด
เทศบาล บานเมาะหลวง หมูที่ 8

(1) โดยทําการกอสรางและปรับปรุง
อาคารตลาดเทศบาลหลังเดิม ค.ส.ล.

 ชั้นเดียว ขนาดกวาง 10.00 เมตร 

ยาว 20.00 เมตร  (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,000,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

4 โครงการกอสรางหลังคาโดมคลุมลาน
อเนกประสงค (ฝงปาไม) บานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

(1) โดยทําการกอสรางหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค ขนาดกวาง 

14.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พื้นที่

ไมนอยกวา 252.00 ตร.ม. (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,490,400 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

5 โครงการกอสรางหองน้ําเด็กพรอมอาง
สําหรับลางหนาและที่แปรงฟนสําหรับ

เด็กโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1)กอสรางหองน้ําเด็กพรอมอาง
สําหรับลางหนาและที่แปรงฟน หรือ 

(2) ตามแบบแปลนทางทต.แมเมาะ

800,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองชาง/
กองการศึกษา



11     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 11    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

6 โครงการกอสรางอาคารโรงปมน้ําพรอม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เทศบาลตําบลแม

เมาะ

 บริเวณสระน้ํา สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเทศบาลตําบลแมเมาะ 

บานเมาะหลวง หมูที่ 8 (1) โดยทํา

การกอสรางอาคารโรงปมน้ํา ขนาด

กวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 

จํานวน 1 หลัง (2) ติดตั้งเครื่องสูบ

น้ําพรอมอุปกรณอื่นๆ

249,980 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง/
สํานักปลัด

7 โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคาร
เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมเมาะ

(1)ติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน  
   ศพด.ทต.แมเมาะ ขนาดกวาง 2.5 

เมตร ยาว 40 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลนทางทต.แมเมาะ

200,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะ

กองชาง/
กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ
หองน้ํา ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

300,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองชาง/
กองการศึกษา



12     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 12    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

9 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค บานเมาะสถานี หมูที่ 4

(1) โดยทําการตอเติมหองเก็บของ
อาคารอเนกประสงค และอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

400,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน
เทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

(1) ตอเติมอาคารฌาปนสถาน ขนาด
กวาง 14.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ใชสอยรวมกันไมนอยกวา

 112.00 ตร.ม. (2) ปรับปรุงหองน้ํา 

จํานวน 2 หลัง (3) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,000,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

(1) ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ  โดย
การเปลี่ยนหลังคา Metal Sheet 

หนา 0.35 มม. ปริมาณงานไมนอย

กวา 765.00 ตารางเมตร และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

320,000 เทศบาลตําบลแมเมาะ กองชาง



13     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 13    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

12 โครงการปรับปรุงอาคารเครื่องครัว
แมบาน บานหวยคิง หมูที่ 6

(1) โดยทําการกั้นกระจกอลูมิเนียม 
(2) เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา และ อื่นๆ 

(3) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

400,000 บานหวยคิง หมูที่ 6 กองชาง

13 โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ทําการ    
อสม. บานเมาะหลวง หมูที่ 8

(1) ทําการปรับปรุงโครงสรางหลังคา
พรอมมุงหลังคาอาคาร ขนาดพื้นที่

ไมนอยกวา 240 ตร.ม. (2) เทลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไมนอยกวา

 190 ตร.ม. (3) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

156,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

14 โครงการปรับปรุงอาคารผูสูงอายุพรอม
เทลาน บานใหมมงคล หมูที่ 10

(1) โดยทําการปรับปรุงบุผนังซับเสียง
  (2) เทลานคอนกรีต และ อื่นๆ (3) 

รายละเอียดแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

600,000 บานใหมมงคล หมูที่
 10

กองชาง



14     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 14    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

15 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 
บานหวยคิง หมูที่ 6

(1) โดยทําการปรับปรุงอาคาร 
ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 18.00 

เมตร จํานวน 1 หลัง (2) อื่นๆ (3) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

220,000 บานหวยคิง หมูที่ 6 กองชาง

16 โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติงานและ
ศูนยบริการ One Stop Service 

ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล

แมเมาะ

(1) กอสรางอาคาร   ค.ส.ล. 3 ชั้น 
ขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 45.00 

เมตร (2) แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

25,000,000 เทศบาลตําบลแมเมาะ กองชาง

17 โครงการกอสรางทางเดินเชื่อมตอ
ระหวางอาคารเรียนในโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ

(1) กอสรางทางเดินเชื่อมตอระหวาง
อาคารเรียน  ความยาว 45 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลนทางทต.แม

เมาะ

500,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองชาง

18 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค
ศาลา (หนาบานทุงกลวย) บานเมาะ

หลวง ที่ 8

(1) โดยการปรับบริเวณปูทางเดิน
ดวยแผนพื้นซีเมนต พรอมคันหิน

รอบบริเวณ พื้นที่ไมนอยกวา 370 

ตร.ม. (2) ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

425,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง



15     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 15    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

19 โครงการขยายถนนเดิมหนาอางเก็บน้ํา 
บานหวยเปด หมูที่ 1

(1) โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวางประมาณ 

1.20 เมตร ยาวประมาณ 280.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 336.00 ตร.ม. และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

200,000 บานหวยเปด หมูที่ 1 กองชาง



16     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 16    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

20 โครงการขยายไหลถนน ซอยกลางหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมเมาะและ

ซอย 1 ลาง บานใหมนาแขม หมูที่ 7

(1) โดยการขยายไหลถนนจุดที่ 1 
ซอยกลางหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขยายไหลถนน ขนาดกวาง 2.70 

เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร และขนาดกวาง 1.70 เมตร 

ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

324.40 ตร.ม. จุดที่ 2 ซอย 1 ลาง 

โดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขยายไหลถนน ขนาดกวาง 3.50 

เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

525.00 ตร.ม. หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

กองชาง



17     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 17    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

21 โครงการขยายไหลถนนสายหลักภายใน
หมูบาน (จากศาลา 2 ถึงเขตบานนา

แขมพัฒนา) บานเวียงสวรรค หมูที่ 9

(1) โดยทําการขยายไหลถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา 2 

บานเวียงสวรรค หมูที่ 9 เชื่อมบาน

นาแขมพัฒนา หมูที่ 11 ทั้งสองขาง

กวางขางละ 1.20 เมตร ยาวรวม 

2,580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 3,096 ตร.ม.

 (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,900,000 บานเวียงสวรรค หมู
ที่ 9

กองชาง

22 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และทําปายชื่อพรอมเสาธง ศูนยเรียนรู

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ บานเมาะหลวง 

หมูที่ 8

(1) โดยทําการเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก (2) ทําปายชื่อพรอมเสาธง (3)

 ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,950,000 ศูนยเรียนรูผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ

กองชาง



18     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 18    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยมอนตนเหียง บานปงชัย

 หมูที่ 5

(1) โดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1,200

 ตร.ม. หรือ (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

642,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

24 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานผูชวยบุญมี บานเมาะสถานี 

หมูที่ 4

(1) โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

216.00 ตร.ม. (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

200,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 19    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

25 โครงการปรับปรุงถนนเดิมสายปาก
ทางเขาบานหลายทุง บานหางฮุง หมูที่ 3

(1) โดยทําการรื้อถนนเดิมพรอมขน
ทิ้งและกอสรางถนนคอนกรีต หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาวประมาณ 500.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม. 

และอื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,400,000 บานหางฮุง หมูที่ 3 กองชาง

26 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายนรา
 อยูกรุง ถึง บานนางยุพิน อินคําแหง 

บานหวยเปด หมูที่ 1

(1) โดยทําการรื้อถนนเดิมพรอมขน
ทิ้งและกอสรางถนนแอสฟลทติก 

คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

ขนาดกวาง 3.00-4.00 เมตร ยาว

ประมาณ 730.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,650 ตร.ม. และอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

1,400,000 บานหวยเปด หมูที่ 1 กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

27 โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียน
อนุบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูที่ 8

(1) โดยการรื้อฐานรากถนนเดิมบด
อัดใหม (2) เทลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 40.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 200 ตร.ม.(3) วางทอ

ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 2.00 เมตร สูง 1.50 

เมตร ความยาว 18.00 เมตร (4) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

486,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

28 โครงการปรับปรุงพื้นเคลือบผิวดวย
ระบบพอลิยูรีเทน อาคารออกกําลังกาย

ขางสระน้ํา บานเมาะหลวง หมูที่ 8

(1) โดยการปรับปรุงพื้นเคลือบผิว
ดวยระบบพอลิยูรีเทน ขนาดกวาง 

15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 375 ตร.ม. (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

250,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

29 โครงการกอสรางและปรับภูมิทัศนอาง
เก็บน้ํา บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12

(1) โดยการปรับปรุงขอบสระเปน
ขั้นบันได  (2) ติดตั้งระบบไฟฟา 

สองสวาง และ อื่นๆ หรือ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,500,000 บานเวียงหงสลานนา
 หมูที่ 12

กองชาง

30 โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา ดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่

 มท. 0816.4/ว 999 ลว. 13 มีนาคม

 2562

100,000 ศพด. ทต.แมเมาะ กองการศึกษา/

 กองชาง / 

ศพด.

31 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ
ประจําหมูบาน บานหวยรากไม หมูที่ 2

(1) กอสรางหองน้ํา ขนาดวาง 3.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช

สอยรวมกันไมนอยกวา 24.00 ตร.ม.

 และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

500,000  บานหวยรากไม หมู
ที่ 2

 กองชาง 
(เงินสะสม)
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

32 โครงการปรับปรุงถนน บานปงชัย หมู
ที่ 5

(1) โดยการปรับปรุงถนนเดิมเปน
ถนน คสล. จุดที่ 1 ซอย 1 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 

107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 428.00 ตร.ม. 

จุดที่ 2 ซอย 5  ขนาดผิวจราจร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 33.80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 135.20 ตร.ม.พรอมเรียงหิน

ดานขาง หรือ จุดที่ 3 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 27 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 108 ตร.ม. (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานปงชัย หมูที่ 5  กองชาง 
(เงินสะสม)

33 โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา
ในหมูบาน โซน 3 บานเวียงหงส

ลานนา หมูที่ 12

(1) โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.12 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,000 

ตร.ม. และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,000,000 บานเวียงหงสลานนา
 หมูที่ 12

 กองชาง 
(เงินสะสม)
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

34 โครงการขยายถนนและกอสรางทาง
เทาถนนสายขางธนาคารออมสิน 

(หนาอําเภอแมเมาะ)

(1) โดยการกอสรางฟุตบาทและวาง
บล็อคคอนกรีตพรอมขยายไหลทาง 

และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

2,800,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

 กองชาง 
(เงินสะสม)

35 โครงการกอสรางอาคารสงเสริมพัฒนา
เด็กเล็กของโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1) โดยกอสรางอาคาร ขนาดกวาง 
15.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

4,300,000   โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ บานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

 กองชาง 
(เงินสะสม)

36 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณประปาหมูบาน บานเมาะสถานี

 หมูที่ 4

(1) โดยการเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

706.08 ตร.ม. และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

380,000   บานเมาะสถานี 
หมูที่ 4

 กองชาง 
(เงินสะสม)
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

37 โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนน 
ซอย 12  บานหวยเปด หมูที่ 1

(1) โดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกวาง

ประมาณ 2.50-3.00 เมตร ยาว

ประมาณ 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 233.50 เมตร และอื่นๆ

 หรือ (2) รายละเอียดตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

160,000 บานหวยเปด หมูที่ 1  กองชาง 
(เงินสะสม)

38 โครงการปรับปรุงถนนเดิมสายบาน
นายยลพันธ เกี๋ยงแกว บานหางฮุง 

หมูที่ 3

(1) โดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาวประมาณ 300.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,200 

ตร.ม. และอื่นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

660,000 บานหางฮุง หมูที่ 3  กองชาง 
(เงินสะสม)
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

39 โครงการขยายไหลทาง พรอมระบบ
ระบายน้ํา ซอย 6-13 (สายบน) บาน

ใหมนาแขม หมูที่ 7

(1) เทคอนกรีตเสริมเหล็กขยาย
ไหลถนน ขนาดกวาง 1.00 - 2.00 

เมตร ความยาวรวมบอพัก 447.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 795 ตร.ม. (2) 

โดยการวางทอ คสล. มอก ชั้น 3 Ø 

0.40 เมตร จํานวน 420.00 ทอน 

พรอมกอสรางบอพัก คสล. รวมฝา

ปด จํานวน 30 บอพัก และอื่นๆ 

หรือ (3) ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,300,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

 กองชาง 
(เงินสะสม)

40 โครงการกอสรางโรงอาหารและ
อาคารประกอบอาหารโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

(1) โดยทําการกอสรางอาคาร ค.ส.ล.
 2 ชั้น ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว

 33.00 เมตร พรอมระบบสุขาภิบาล

 และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

10,000,000   โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ

 กองชาง 
(เงินสะสม)

41 โครงการกอสรางอาคารสงเสริมพัฒนา
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) กอสรางอาคาร ขนาดกวาง 8 
เมตร ยาว 36 เมตร และอื่นๆ  (2) 

ตามแบบแปลนทาง ทต.แมเมาะ

4,000,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลตําบลแมเมาะ

กองชาง/
กอง

การศึกษา 

(เงินสะสม)
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

42 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการและ
กอสรางหลังคาโดมสนามกีฬา สถานี

ตํารวจภูธรแมเมาะฯ

เปาหมายโครงการที่ไดรับประโยชน 
ขาราชการตํารวจ,ประชาชนทั่วไป, 

เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ผูนําชุมชน ผูนํา

ปกครองทองถิ่น

2,189,500 สภ.แมเมาะ สภ.แมเมาะ

72,378,880รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ชวง
ทายซอย 5/1 -6 บานนาแขมพัฒนา 

หมูที่ 11

(1) วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 0.60 
เมตร มอก. ชั้น 3 ความยาวรวมบอ

พัก 463.00 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,940,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง

2 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนน
บริเวณหนารานพรรคกระยาจก ถึงบาน

นางวิลาสินี ชาตระกูล บานหวยคิง หมู

ที่ 6

(1) โดยการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 95.00

 เมตร (2) ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

500,000 บานหวยคิง หมูที่ 6 กองชาง

3 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนน
สายบานเมาะหลวง (บริเวณหนาบาน

นายแกวมา) บานเมาะหลวง หมูที่ 8

(1) ทําการบดอัดหินคลุกถมทองรอง 
(2) วางทอระบายน้ํา มอก. ชั้น 3 f 

1.20 เมตร พรอมบอพัก ยาวรวมกัน

ไมนอยกวา 117.00 เมตร (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,000,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา สาย
โรงน้ําดื่มชุมชน ถึงรานสาละวิน บาน

หวยรากไม หมูที่ 2

(1) โดยการวางทอระบายน้ํา ขนาด 
Ø 0.60 เมตร มอก. ชั้น 3 ความยาว

รวมบอพัก 480.00 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,800,000 บานหวยรากไม หมูที่
 2

กองชาง

5 โครงการขุดลอกบอบําบัดน้ําเสียศูนย
เรียนรู บานใหมนาแขม หมูที่ 7

(1) โดยทําการขุดลอกบอบําบัดน้ํา
เสียศูนยการเรียนรู หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

370,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

กองชาง

6 โครงการขุดลอกรางระบายน้ําที่ตื้นเขิน 
(อุดตัน) บานใหมนาแขม หมูที่ 7

(1) โดยทําการขุดลอกรางระบายน้ํา
ที่ตื้นเขิน (อุดตัน) ภายในหมูบาน

บานใหมนาแขม หมูที่ 7 หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

100,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

กองชาง

7 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
นางนอย ถึงลําหวยไคร บานเมาะสถานี

 หมูที่ 4

(1) โดยการกอสรางระบบระบาย 
ความยาว รวม 296.00 ตร.ม.  (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

8 โครงการวางทอระบายน้ํา   ค.ส.ล. 
พรอมบอพัก ค.ส.ล.ถนนสายขาง

โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง

 หมูที่ 8

(1) โดยการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
 พรอมบอพัก จุดที่ 1 วางทอ ค.ส.ล.

 มอก ชั้น 3 Ø ขนาด 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 136.00

 เมตร จุดที่ 2 วางทอ ค.ส.ล. มอก 

ชั้น 3 ขนาด Ø ขนาด 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 

77.00 เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

400,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

9 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอม
บอพัก ซอย 11 บานใหมนาแขม หมูที่ 7

(1) โดยการวางทอระบายน้ํา คสล. 
มอก ชั้น 3 Ø ขนาด 0.30 เมตร 

จํานวน 19 เมตร พรอมบอพัก คสล.

 ขนาด 0.80  x  0.80  x 0.70 เมตร

 พรอมฝาปด จํานวน 2 บอ หรือ (2)

 ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

45,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

10 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา สาย
ขางทุงกลวยโพธารม (บานมอน-ทุง

กลวย) หมูที่ 8

(1) โดนทําการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. สําเร็จรูป ขนาด 

1.50x2.10 เมตร ยาว 13.00 เมตร 

พรอมปากราง คสล. (2) ผิวถนน ค.

ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 13.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร และอื่นๆ (3)

 ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

650,000   บานเมาะหลวง 
หมูที่ 8

 กองชาง 
(เงินสะสม)

11 โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ (1) จัดตั้งหมูบานเปาหมาย จัดอบรม
ใหความรู (2) จัดกิจกรรมรณรงค

และประชาสัมพันธ (3) จัดซื้อจัดหา

50,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

12 โครงการสรางจิตสํานักใหแกประชาชน
ในการบําบัดน้ําเสียครัวเรือน

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่

เกี่ยวของ

30,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

13 โครงการบริหารจัดการขยะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง

อุดหนุนคาบริการจัดการขยะใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

396,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

7,781,000รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการอบรมอาสาสมัครดาน
สิ่งแวดลอม

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่

เกี่ยวของ

100,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

100,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ

(1) ปลูกปาและบํารุงรักษา (2) บวช
ปา (3) สรางฝาย

25,000        ปาชุมชน       
 บานเมาะหลวง หมู

ที่ 8

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการเพิ่มผลผลิตและฟนฟู
ทรัพยากรสัตวน้ํา

(1) ปลอยพันธุสัตวน้ํา 1 แหง 25,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองสวัสดิการ

สังคม

50,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

2.3 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษี
และคาธรรมเนียม

(1) ประชาสัมพันธการชําระภาษี 
โดยใชปายประชาสัมพันธ สปอต

ประชาสัมพันธ เสียงตามสายตาม

หมูบาน (2) จัดทําแผนสติ๊กเกอร

รณรงคการชําระภาษีและ

คาธรรมเนียม

40,000 ตําบลแมเมาะ กองคลัง

2 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงขอมูลแผน
ที่ภาษี

ออกสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อเก็บ
ขอมูลนํามาปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน

20,000 ตําบลแมเมาะ กองคลัง

3 โครงการใหความรูแกผูประกอบการที่
เขาขายชําระภาษีฯและคาธรรมเนียม

จัดโครงการจัดอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 100 คน

20,000 ตําบลแมเมาะ กองคลัง

80,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 34      

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพให
กลุมตางๆ

สงเสริมอาชีพแปรรูปพืชสมุนไพร
และอื่นๆ

100,000 ศูนยการเรียนรูฯ ม. 7
 ศูนยการเรียนรูฯ ม.8

 ศูนยการเรียนรูฯ ม.9

 ศูนยการเรียนรูฯ ม.10

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแมเมาะ

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
และสมาชิกศูนยถายทอดฯ จํานวน 3

 วัน (จัดสาธิต/และศึกษาดูงาน)

100,000 ศูนยการเรียนรูฯ ม. 7 กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตาม
ทฤษฎีตามรอยพอ

(1) อบรมเผยแพร ความรูเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

ส ิ /ป ิ ั ิ ร ร ส ส

30,000 ที่ทําการกลุมเกษตร
ปลูกผักปลอดสารพิษ

 (  ี่ 10  12)

กองสวัสดิการ

สังคม

4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร
ตามแนวพระราชดําริฯ

(1) สํารวจพันธุพืช/ระบบขอมูล (2) 
เพาะขยาย (3) ปลูกพืชสมุนไพร (4) 

ั ืชส ไ

30,000        ปาชุมชน       
 บานเมาะหลวง หมู

ี่ 8

กองสวัสดิการ

สังคม

260,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการทองเที่ยวแผนดินหวิดและสรง
น้ําพระธาตุขอุปคํา

(1) จัดบูธกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว (2) จัดการแขงขันตางๆ

ภายในงาน (3) การแสดงตางๆ

80,000 บานปงชัย หมูที่ 5 สํานักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ)

2 โครงการปนกับพี่ เที่ยวกับนอง 
Maemoh Touring Bike

จัดกิจกรรมปนจักรยานชมแหลง
ทองเที่ยว

130,000 อําเภอแมเมาะ สํานักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ)

3 โครงการสีสันลานนา พาแอวแมเมาะ (1) จัดบูธกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว (2) จัดการแขงขันภายใน

งาน (3) การแสดง

300,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

สํานักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ)

510,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการกอสรางฝายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณวังตนงิ้ว บานปงชัย หมูที่

 5

(1) โดยการกอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว

 14.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 

เมตร และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

2 โครงการกอสรางพนังลําหวย บริเวณ
นายหลัน บานปงชัย หมูที่ 5

(1) โดยทําการเรียงหินกลองเกเบี้ยน 
(GABION BOXES) ขนาด 1.00 x 

2.00 x 0.50 เมตร ยาวรวม 20.00 

เมตร สูง 5.00 เมตร และอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง 
(เงินสะสม)

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

3 โครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ํา
สาธารณะ พรอมกอสรางประตูระบาย

น้ํา บริเวณหลังวัดเมาะหลวง หมูที่ 8

(1) โดยทําการกอสรางประตูระบาย
น้ําพรอมงานกลองแกเบี้ยน และอื่นๆ

 (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

750,000   บานเมาะหลวง 
หมูที่ 8

กองชาง 
(เงินสะสม)

1,550,000รวม
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เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 38      

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล (ปใหมและ

สงกรานต)

ดําเนินการตั้งจุดบริการประชาชน/
จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ (ชั่วคราว) 

จํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณแยก

ไปรษณียแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 

100,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

2 โครงการฝกซอมแผนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันภัยในดานตางๆ (2) อบรมให

ความรูในเกี่ยวกับชวยเหลือใน

เหตุการณภัยตางๆ (3) ฝกภาคปฏิบัติ

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

3 โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ไฟปาหมอกควันในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดการไฟปาหมอกควัน (2) ฝก

ภาคปฏิบติใหแกกลุมเปาหมาย

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

200,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ใหบริการตรวจรักษาพยาบาลและ
การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการ

ออกหนวยบริการเคลื่อนที่แก

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล     

แมเมาะ

30,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

2 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาและสงเสริมการเลี้ยงสุนัขที่

ถูกตองในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัด
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ 

(3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

120,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

3 โครงการรณรงคชุมชนปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัด
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ 

(3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

60,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4.2 แผนงานสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

(1) จัดอบรมใหความรู (2) ศึกษาดู
งานหนวงานอื่นที่ดําเนินการประสบ

ความสําเร็จ (3) จัดซื้อจัดหาวัสด

อุปกรณที่เกี่ยวของ

240,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

5 กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย เดินรณรงค โดยมีนักเรียนและครูเขา
รวม 234 คน

 - รร.วัดบานแขม รร.วัดบานแขม

450,000รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติดในสถานศึกษา

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัด
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ 

(3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณที่

เกี่ยวของ (4) เขาคายพักแรกม ให

ความรูดานยาเสพติด

60,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

2 โครงการปองกันและปรามและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบล

แมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัด
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ 

(3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

30,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

3 กิจกรรมตอตานยาเสพติด เดินรณรงคตอตานยาเสพติด โดยมี
นักเรียนและครูเขารวม 234 คน

รร.วัดบานแขม รร.วัดบานแขม

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

4 โครงการอบรมเยาวชนรวมใจตาน     
ยาเสพติด

สงเสริมองคความรูและสราง
ภูมิคุมกันใหกลุมเปาหมาย ระวังภัย

ยาเสพติด

28,600 โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลแมเมาะ

สภ.แมเมาะ 4

5 โครงการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่
คมนาคมตอนในของอําเภอแมเมาะ

บูรณาการชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด เพื่อปราบปรามยาเสพติด

30,000 ในเขตอําเภอแมเมาะ สภ.แมเมาะ

148,600รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ

กิจกรรมแขงขันกีฬาพื้นบาน 12 
หมูบาน

200,000 โรงเรียนวัดบานแขม
 หมูที่ 11

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
เทศบาลตําบลแมเมาะ (โครงการ

แขงขันฟุตซอลตานยาเสพติด)

จัดแขงขันฟุตซอลประชาชน และ
เยาวชนอายุไมเกิน 12 ป

200,000 ทต.แมเมาะ กองการศึกษา

3 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะ

กิจกรรมกีฬามหาสนุก กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธครูและผูปกครอง

50,000 ศพด. ทต.แมเมาะ กองการศึกษา

4 โครงการอบรมทักษะการวายน้ํา เรียนรูทักษะการวายน้ําเบื้องตน 
การชวยเหลือคนตกน้ํา

200,000 สระวายน้ําเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

กองการศึกษา

650,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการกอสรางสนามฟุตบอลใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ หมูที่ 8

(1)โดยการกอสรางสนามฟุตบอล
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ จุดที่ 1 

กวาง 69.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร

 จุดที่ 2 กวาง 16.50 เมตร ยาว 

40.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ทั้ง 

2 จุด ไมนอยกวา 5,973.00 ตาราง

เมตร และอื่นๆ หรือ (2)ตามแบบ

แปลน ทต. แมเมาะ

500,000   โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ บานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

กองชาง 
(เงินสะสม)

2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา และ
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง สนาม

กีฬาบานใหมมงคล หมูที่ 10

(1) โดยกอสรางสนามกีฬา ขนาด
ความกวางไมนอยกวา 22.00 เมตร 

ยาว 42.00 เมตร และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,600,000 บานใหมมงคล หมูที่
 10

กองชาง 
(เงินสะสม)

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.



45        

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บาน
เมาะสถานี หมูที่ 4

(1) โดยปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 
กอสรางรั้วโครงเหล็ก ติดตั้งไฟสอง

สวาง และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

350,000   บานเมาะสถานี 
หมูที่ 4

กองชาง 
(เงินสะสม)

2,450,000รวม
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ดีเดนระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา

ในสังกัด

50,000 อําเภอแมเมาะ กองการศึกษา

2 โครงการตลาดนัดวิชาการการจัด
การศึกษาทองถิ่นอําเภอแมเมาะประจําป

จัดแสดงนิทรรศการการศึกษา
ปฐมวัยจัดการแขงขันระบายส/ีฉีก

ปะ/เดินตัวหนอน/วิ่งเปยว ฯลฯ

50,000 ศพด. ทต.แมเมาะ กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรกองการศึกษาฯ

จัดฝกอบรมใหความรู ศึกษาดูงาน
เพื่อนําความรูมาพัฒนาศักยภาพใน

การทํางาน

200,000 ไมระบุ กองการศึกษา

4 โครงการอบรม "เทคนิคการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัยฯ

จัดฝกอบรมกิจกรรมการเลานิทาน 
การใชสื่อประกอบการเลาเรื่องให

นาสนใจ ตื่นเตนเปนมืออาชีพ

50,000 ศพด. ทต.แมเมาะ กองการศึกษา

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 47        

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5.1 แผนงานการศึกษา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

5 อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะวิทยา ตาม
โครงการจางวิทยากรชาวตางประเทศ

เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน

อุดหนุนใหโรงเรียนแมเมาะวิทยากร
ดําเนินการ

300,000 โรงเรียนแมเมาะวิทยา กองการศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน1) ตามโครงการจางวิทยากร

ชาวตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1) ดําเนินการ

300,000    โรงเรียนอนุบาล   
 แมเมาะ (ชุมชน 1)

กองการศึกษา

7 อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ.แมเมาะ ตามโครงการ

จางวิทยากรพิเศษเฉพาะทางเพื่อพัฒนา

และสงเสริมคุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0

อุดหนุนใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แมเมาะ ดําเนินการ

170,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ 

กฟผ.แมเมาะ

กองการศึกษา

8 อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแขม ตาม
โครงการอาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนวัดบานแขม
ดําเนินการ

872,000 โรงเรียนวัดบานแขม กองการศึกษา

9 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน1) ตามโครงการอาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1) ดําเนินการ

4,452,000    โรงเรียนอนุบาล   
 แมเมาะ (ชุมชน 1)

กองการศึกษา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5.1 แผนงานการศึกษา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

10 ตลาดนัดวิชาการ นําเสนอผลงานทางวิชาการของครู
และนักเรียน

 -  -  -

11 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูทองถิ่น นักเรียนเรียนรูสถานที่สําคัญใน
ทองถิ่น

 - รร.วัดบานแขม รร.วัดบานแขม

12 จางวิทยากรชาวตางประเทศเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน     

 - ครูตางชาติสอนภาษาอังกฤษ จํานวน

 1 คน                          - ครู

ตางชาติสอนภาษาจีน จํานวน 1 คน    

                                        (คน

ละ 200,000 บาท)

ดานปริมาณ เยาวชน ครู บุคลากร
ในและนอกโรงเรียนในตําบล       

แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง จํานวน 750 คน          

ดานคุณภาพ เยาวชน ครู บุคลากร

ในและนอกโรงเรียนในตําบลแมเมาะ

 อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ไดใช

ภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวัน 

เพื่อการศึกษาตอและการประกอบ

อาชีพ

400,000 โรงเรียนแมเมาะวิทยา    โรงเรียน   
แมเมาะวิทยา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5.1 แผนงานการศึกษา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

วิธีดําเนินการ                            
  1. ประชุมคณะกรรมการกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศเพื่อกําหนด

รายละเอียดตางๆ                      

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก

ผูอํานวยการโรงเรียนแมเมาะวิทยา  

 3. ติดตอวิทยากร จัดจาง และ

จัดทําสัญญาการจาง                   

4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการการ

จัดการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ                      

 - จัดนิทรรศการประเพณีและ

วัฒนธรรมตางชาติ -                   

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม               

 6. ประเมินผลกิจกรรม               

7. รายงานการดําเนินกิจกรรมแก

หนวยงาน

6,844,000รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการขวงผญาภูมิปญญาวัฒนธรรม
พื้นบาน

จัดนิทรรศการดานหมอพื้นบาน 
นิทรรศการดานหัตถกรรมพื้นบาน

100,000 อาคารศูนย
วัฒนธรรมแมเมาะ

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ

การแสดงของผูสูงอายุ ประกวดดาว
เดน กิจกรรมรดน้ําดําหัว

300,000 อาคารศูนย
วัฒนธรรมแมเมาะ

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําป

กิจกรรมลอยกระทง ประกวดขบวน/
กระทงเล็ก/นางนพมาศ จัด

นิทรรศการประวัติกระทง

300,000 สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ หมูที่ 8

กองการศึกษา

3 โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรม
ทองถิ่นจากรุนสูรุน

กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาแตละ
ดานใหกับผูเขารวมกิจกรรม โดย

วิทยากรทองถิ่น

80,000 อาคารศูนย
วัฒนธรรมแมเมาะ

กองการศึกษา

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

4 โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม    
แมเมาะ (ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ       แม

เมาะ)

จัดนิทรรศการภายในหอ
ศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิ

ปญญาทองถิ่นของคนแมเมาะ 

กิจกรรมถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานวัฒนธรรมทองถิ่น

300,000 อาคารศูนย
วัฒนธรรมแมเมาะ

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมหลอเทียนพรรษา กิจกรรม
นิทรรศการใหความรูรณรงค ลด ละ

เลิกอบายมุข กิจกรรมแหเทียน

100,000 ทต.แมเมาะ กองการศึกษา

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ
 ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมตาม

ประเพณีและสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

อุดหนุนใหสภาวัฒนธรรมอําเภอแม
เมาะ ดําเนินการ

100,000 สภาวัฒนธรรม
อําเภอแมเมาะ

กองการศึกษา

7 กิจกรรมวันเขาพรรษา ถวายเทียนพรรษา โดยมีนักเรียน
และครูเขารวม 234 คน

1,500 รร.วัดบานแขม รร.วัดบานแขม

8 กิจกรรมเรียนรูปราชญชุมชน เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาลตําบลแมเมาะ รร.วัดบานแขม

1,281,500รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารที่ครบวาระหรือ

ตําแหนงวาง

1,300,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 300,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

3 โครงการตามนโยบายรัฐ จัดกิจกรรมตามแนวทางของรัฐบาล
ที่มอบให/มีนโยบายให อปท. 

ดําเนินการ

100,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

4 โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยบริการตาม
ชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลไมนอย

กวา 2 ครั้งตอป

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

5 โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

กิจกรรมบูรณาการรวม อปท.ใน
พื้นที่อําเภอแมเมาะในการสนับสนุน

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนของ อปท. ระดับอําเภอฯ

30,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

6 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรูในการ
ปฏิบัติงาน (2) กิจกรรมสรางความ

รักสามัคคีในหนวยงาน (3) อบรม

ดานคุณธรรมจริยธรรม

150,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

7 โครงการพัฒนาความรูเพิ่มศักยภาพ
การมีสวนรวมเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกผูนํา
และเยาวชนในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

40,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

8 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมพัฒนาองคกรฯ 30,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

9 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ตอตานทุจริต

จัดประชุมผูแทนชุมชน เพื่อจัดตั้ง
เปนเครือขายตอตานการทุจริต

ภาครัฐของ ทต.แมเมาะ

40,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

10 โครงการใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่
ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลแมเมาะ

จัดประชุมเพื่อใหความรูเรื่อง
บทบาทหนาที่ของผูบริหารและ

สมาชิกสภาที่มีอยูเดิมและไดรับการ

เลือกตั้งใหม

30,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

11 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ (2) ให

ประชาชนหรือกลุมเปาหมายไดฝก

ปฎิบัติการจัดทําแผน (3) รวมเสนอ

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ

พัฒนาตําบลแมเมาะ

100,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานแผน)

12 โครงการขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) เพื่อ

การจัดการตนเองตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนหมูบาน (แผนชุมชน) (2) 

รวมกันจัดทําแผนหมูบาน (3) เสนอ

แนวทางการจัดทําแผนหมูบาน

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานแผน)

13 โครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

(1) ใหความชวยเหลือประชาชนและ
ผูประสบภัยตางๆ ภายในพื้นที่ตําบล

แมเมาะ

100,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

2,320,000รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรกองการศึกษาฯ สังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

คายปฏิบัติธรรม อบรมเรื่อง
หลักธรรมกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและการทํางาน

100,000 วัดอุโมงค จ.เชียงใหม กองการศึกษา

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติ

ประจําป

จัดนิทรรศการวันเด็ก จัดใหมีเวที
การแสดงของเด็ก จัดซุมกิจกรรม

300,000 ทต.แมเมาะ กองการศึกษา

3 วันเด็กแหงชาติ การแสดงของนักเรียน  - รร.วัดบานแขม รร.วัดบานแขม

400,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

6.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการผูสูงอายุยิ้ม กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุศูนย
สงเสริมและพัฒนาดานตางๆของ

ผูสูงอายุ ตามหลักสูตร จํานวน 20 วัน

350,000 ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาผูสูงอายุ (บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8)

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลแมเมาะ

อบรมใหความรูและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก จํานวน 

12 หมูบาน เปาหมายคณะกรรมการ

ฯและสมาชิก จํานวน 250 คน

100,000 หมูที่ 1 - 12 กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการคายเยาวชนสํานึกรักบานเกิด กิจกรรมคายเยาวชน 3 วัน 2 คืน (1)
 ควรใหความรูดานประเพณี

วัฒนธรรม/ดานบทบาทหนาที่/ยา

เสพติด/ครอบครัว/นันทนาการ/

สิ่งแวดลอม/จิตอาสา

50,000 อาคารศูนยฝกอบรม
 กฟผ.แมเมาะ

กองสวัสดิการ

สังคม

500,000

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

รวม

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.



แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง
(แบบ ผด. 02/1)
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 โตะทํางาน โตะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 8,300 บาท

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มี

ลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ซาย-ขวา (2) หนาโตะทํา

จากไมปารติเคิล เคลือบผิวเมลามิน หนา 

25 มม. สีขาว (3) หนาบานลิ้นชักสีเวงเก 

(4) ขนาดไมนอยกวา ยาว 160 x กวาง 80

 x สูง 75 ซม. (5) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (6) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

8,300 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

2 เกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ (1) เกาอี้

ทํางานแบบมีพนังพิง (2) มีทาวแขน (3)

 ปรับสูง-ต่ําดวยโชคไฮโดรลิค (4) ขา

อลูมิเนียม (5) มีลอเลื่อน 5 ลอ (6) 

ขนาดกวาง 71 x ลึก 67 x สูง 96-106

 ซม. (7) จัดหาโดยการสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (8) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

3,400 ทต.แมเมาะ กองคลัง

3 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่องๆละ 1,600 บาท โดยมี

คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ (1) พัดลม

ติดผนัง (2) ขนาด 16 นิ้ว (3) จัดหา

โดยการสืบราคาจากทองตลาด หรือ (4)

 ตามความจําเปนและเหมาะสม

3,200 ทต.แมเมาะ กองคลัง

รวม 3 14,900
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เกาอี้ขาว (1) เกาอี้ขาว ขนาดกวาง 30 ซม.ยาว 120 

ซม. จํานวน 180 ตัว ตัวละ 1,700 บาท (2)

 โครงขาเกาอี้ทําจากเหล็กเหลี่ยม (3) แผน

ไมรองนั่งทําจากไมปารติเกลเต็มแผนปด

ทับดวยโฟแมกา ติดของpvc (4) ราคา

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑไดหรือ 

(5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

306,000   โรงเรียนเทศบาล  
 แมเมาะ และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

แมเมาะ

กองการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) 

ขนาด 30,000 บีทียู

(1)เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้ง

พื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) ขนาด 

30,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง ๆละ 

48,100 บาท   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

กองมาตรฐานงบประมาณ 1   สํานัก

งบประมาณ หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

288,600   โรงเรียนเทศบาล  
 แมเมาะ และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กแม

เมาะ

กองการศึกษา

1.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

3 ชั้นวาง 3  ชั้น 1 ชอง (1) ชั้นวาง 3  ชั้น 1 ชอง จํานวน 30 ตัว ๆ

ละ  450 บาท   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ดังนี้ ผลิตจากไมปารติเกลบอรด หนาไม

นอยกวา 15 มม. ปดผิว FOIL ขนาดไม

นอยกวา กวาง 30 ยาว 40 สูง 85 ซม. 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาดหรือ (2) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

13,500 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

4 ชั้นวางรองเทา 30 ชอง (1) ชั้นวางรองเทา 30 ชอง  จํานวน 2 ตัว 

 ราคาตัวละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานดังนี้ ผลิตจากไมปารติเกลบอรด 

หนาไมนอยกวา 15 มม. ปดผิวFOIL ขนาด

ไมนอยกวา กวาง 30 ยาว 150 สูง 90 ซม.

 จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (2) 

 ตามความจําเปนเหมาะสม

80,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลแมเมาะ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.
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.

มี.
ค.
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.ย

.

พ
.ค

.

5 ตูเก็บเอกสารทรงสูงแบบบนโลง 
ดานลางบานเปด-ปดได

(1) ตูเก็บเอกสารทรงสูงแบบบนโลง 

ดานลางเปด-ปดได โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ เปนตูเก็บเอกสาร แบบบน

โลงดานลางเปด-ปดได ทําจากไมปารติเกล

 หนาไมนอยกวา 19 มม.เคลือบผิวและปด

ขอบดวย pvc ปลายขาตูมีปุมพลาสติกรอง

ขา ดานบานทึบมีกุญแจลอค และมือจับ

แบบอลูมิเนียมขนาดไมนอยกวา กวาง 80 

ลึก 40 สูง 160 จํานวน 5 ตูๆละ 3,500 

บาทราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่ง

ไมสามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑได (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

17,500 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
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ส.
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ก.
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย
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6  ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกขนาด 4
 ฟุต

(1) ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกขนาด 4

 ฟุต ขนาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม

นอยกวา ยาว 118 ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม.

 บานประตูกระจกทําจากเหล็กแผนหนาไม

นอยกวา 0.5 มม. มีแผนชั้นทําจากเหล็ก

หนา ไมนอยกวา 0.5 มม. จํานวน 2 แผน 

ปรับระดับได บายเลื่อนกระจกล็อคดวย

ดวยระบบกุญแจ สวนที่เปนเหล็กตอง

เคลือบผิวกันสนิมและพนสีทับ จํานวน 4 

ตูๆละ 5,000 บาท  จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

20,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

7  โตะอาหาร (1) โตะอาหาร ขนาดไมนอยกวา กวาง 60

 ซม.ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม. โครงขา

เกาอี้ทําจากเหล็กเหลี่ยม แผนหนาโตะทํา

จากไมปารติเกลเต็มแผนปดทับดวยโฟ

เมกาติดขอบ pvc จํานวน 90 ตัว ราคาตัว

ละ 2,100 บาท  ราคานอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑได หรือ (4) ตามความ

จําเปนเหมาะสม

189,000 โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลแมเมาะ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.
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.
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ค.
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.ย

.

พ
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.

8 พัดลมเพดาน ขนาดใบพัด 18 นิ้ว (1) พัดลมเพดาน ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 

จํานวน 20 ชุดๆละ 2,800 บาท พรอม

ติดตั้งโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  ปรับ

แรงลมได 3 ระดับ  ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 

ปรับลมแรงได 3 ระดับ หมุนสายไดรอบ

ทิศทาง มีฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

อุปกรณไฟฟา (ฉลากประหยัดไฟเบอร5) 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไม

สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

ได (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

56,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

9 เกาอี้สํานักงาน (1) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว พนักพิง

สูง มีที่วางแขนแบบเหล็กชุบโครเมียม หุม

ดวย PVC ปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิค ขา

อลูมิเนียมขัดเงา มีลอเลื่อน ขนาดไมนอย

กวา กวาง 67 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 

120-132 ซม.  จํานวน 1 ตัวๆละ 6,000 

บาท  หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

6,000 สํานักงานกอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
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ส.
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10 ชั้นวาง 3  ชั้น 1 ชอง (1) ชั้นวาง 3  ชั้น 1 ชอง จํานวน 3 อันๆ

ละ  700 บาท   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ดังนี้ ผลิตจากไมปารติเกลบอรด 15 มม. 

ขนาดไมนอยกวา กวาง 40 ลึก 30 สูง 120

 ซม. จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ

 (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

2,100 สํานักงานกอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา

11 ตูลอคเกอรไม 3  ชั้น (1) ตูลอคเกอรไม 3  ชั้น 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาดไม

นอยกวา (ก)60 x(ล) 40 (ส) x 120 ทําจาก

ไมปารติเกล มีบานประตูเปด 3 บานพรอม

กุญแจลอค จํานวน 6 ตูๆละ 2,550 บาท 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไม

สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

ไดหรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

15,300 สํานักงานกอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา

12 พัดลมไอเย็น (1) พัดลมไอเย็น จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  

23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

กําลังไฟ ไมนอยกวา 450 Watt  ความเร็ว

ลม 12,000 ลบ.ม/ชม.    ปอนน้ําดวยการ

ตอทอน้ําตรงเขาเครื่อง พื้นที่ใชงาน 100 

ตรม. ขนาดโดยรวม 93x58x143 cm  หรือ

 (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

46,000 สํานักงานกอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา

รวม 12 1,040,000
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 
4,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

ดังนี้ (1) แบบมีพนักพิงสูง มีทาวแขน 

(2) ปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิก (3) 

ขนาดไมนอยกวา ก 55 x ล 66 x ส 

108 - 114 ซม. (4) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (5) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

12,600 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

2 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
Inverter)

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน

 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) มีคุณลักษณะตามบัญชีราคาร

มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 

หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

48,100 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

1.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.3 แผนงานสาธารณสุข

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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3 ฉากกั้นหองสํานักงาน ฉากกั้นหองสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ฉาก

กั้นหองครึ่งกระจกขัดลาย จํานวน 3 

แผงๆ ละ 4,290 บาท ขนาดไมนอยกวา

 (ก) 120 x (ส) 160 ซม. (2) ฉาก

กั้นหองครึ่งกระจกขัดลาย จํานวน 3 

แผงๆ ละ  4,090 บาท ขนาดไมนอย

กวา (ก) 100 x (ส) 160 ซม. (3) เสาจบ

 จํานวน 3 ตนๆ ละ 1,200 บาท ขนาด

ไมนอยกวา (ก 5.5 x (ส) 160 ซม. (4) 

ขาตัว T จํานวน 5 อันๆ ละ 325 บาท 

(4) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

30,365 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

4 ชั้นเหล็ก ชั้นเหล็ก จํานวน 3  ตัวๆ ละ 13,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1)

 ชั้นเหล็ก ขนาด (ก) 180 x (ล) 60 x 

(ส) 200 ซม.  (2ป มี 4 แผนชั้น ปรับ

ระดับได รับน้ําหนัก 250 กก./ชั้น (3) 

ปรับระดับชั้นได  สามารถอดประกอบ

ได (4) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

 หรือ (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

39,000 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.3 แผนงานสาธารณสุข

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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5 โตะทํางาน โตะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 5,200 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1)

 ขนาดไมนอยกวา (ก) 120 x (ล) 60 x 

(ส) 75 ซม. (2) ชนิดไมปารติเกิ้ลหนา

โตะเคลือบผิวเมลามีน TOP หนา 25 

มิล สีขาว (3) ลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก พรอม

กุญแจลอค (4) หนาบานลิ้นชักเปนสีเวง

เก (5) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

 หรือ (6) ตามความจําเปนและเหมาะสม

5,200 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

6 พัดลมติดเพดานพรอมติดตั้ง พัดลมติดเพดานพรอมติดตั้ง จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 3,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด

ใบพัด 18 นิ้ว (2) ปรับแรงลมได 3 

ระดับ (3) หมุนสายไดรอบทิศทาง (4) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ 

(5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

3,000 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

รวม 6 138,265
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปดขาง-กลางชั้น
โลง

ตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปดขาง-กลางชั้น
โลง จํานวน 2 ตูๆ ละ 4,500 บาท โดย

มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) (ก)

 119.6 x (ล) 39.8 x (ส) 86.5 ซม. (2) 

โครงสรางทําจากไมปารติเคิลเคลือบผิว

เมลามินสีขาว หนาบานและแผนชั้นสี

เวลเก พรอมมีกุญแจล็อค (3) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (4) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

9,000 ทต.แมเมาะ กองชาง

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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2 ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มี

มือจับชนิดบิด (2) มีแผนชั้นปรับระดับ 

3 ชิ้น (3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) (4) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ 

(5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

11,000 ทต.แมเมาะ กองชาง

รวม 2 20,000
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 ชุดรับแขกไมสัก ชุดรับแขกไมสัก จํานวน 1 ชุดๆ ละ 
12,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) เกาอี้ยาว 1 ตัว ขนาด

ไมนอยกวา (ย) 125 x (ก) 50 x (ส) 80

 ซม. (2) เกาอี้ตัวสั้น 2 ตัว ขนาดไม

นอยกวา (ย) 60 x (ก) 50 x (ส) 50 

ซม. (3) ราคานอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑซึ่งไมสามารถจัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑได (4) จัดหาโดยการ

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (5) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

12,500 ศูนยการเรียนรู

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 1 12,500
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1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เกาอี้ทํางาน (1) เกาอี้ทํางาน (เบาะนวม) จํานวน 2 
ตัวๆละ 1,000  บาท หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

2,000 สระวายน้ําเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

กองการศึกษา

2 โตะทํางานไม (1) โตะทํางานไม ขนาดไมนอยกวา 
120 x 60 x 75 ซม. จํานวน 2 ตัวๆละ

 2,400  บาท หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

4,800 สระวายน้ําเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

กองการศึกษา

รวม 2 6,800
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1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที่ 1 (จอไมนอยกวา 19

 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที่ 1 (จอไมนอยกวา 19

 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

17,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 

หนา/นาที)

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 

หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

8,900 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด

3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

5,800 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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4 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) ราคา 700 

บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) สามารถ

อานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได (2) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 

4.8 MHz (3) สามารถใชงานผานชอง

เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได (4)

 สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา ขนาด

 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได

เปนอยางนอย (5) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (6)

 ตามความจําเปนและเหมาะสม

700 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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5 เครื่องพิมพเช็ค เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ระบบการ

พิมพ : หัวพิมพสามารถปรับระดับความ

บาง/หนาของสมุดคูฝากอยางอัตโนมัติ 

(Automatic Gap Adijustment) (2) 

จํานวนหัวพิมพ : 24 เข็มพิมพ (3) 

ความเร็วในการพิมพ : มีความเร็วในการ

พิมพสูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที ขนาด

ตัวอักษรตอนิ้ว : 

5,6,7.5,8.5,10,12,15,16.6,17.1,20,24 

CPI (4) ระบบการ Step เครื่องพิมพ : การ

 Setup printer SP40 Plus เปนแบบ 

Optical Mark Reading (5) ทางเขา

กระดาษ : สามารถวางสมุดที่ชองปอน

กระดาษตรงตําแหนงไหนก็ได (Auto 

Aliqnment) (6) ความละเอียดในการพิมพ

 : Graphic 360x360 dpi (7) ความกวาง

ของพื้นที่การพิมพ : 94 Characters at 10

 CPI (8) ระบบตอเชื่อม (มาตรฐาน) : 

RS232 serial, IEEEI284 parallel 

(Automatic Interface Switching) USB 

2.0 (9) อายุหัวพิมพ : พิมพ 400-1000 

ลานตัวอักษร (10) จํานวนสําเนา : 

(ตนฉบับ+สําเนา 6 ฉบับ) (12) จัดหาโดย

การสืบราคาจากทองตลาด หรือ (13) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

30,000 ทต.แมเมาะ กองคลัง
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

มิ.
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6 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานโดยสังเขป 

ดังนี้ (1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย

กวา 800 VA (480 Watts) (2) 

สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 

นาที (3) ตามประกาศเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (4) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

2,500 ทต.แมเมาะ กองคลัง

6 64,900
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

5,800 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

1 5,800
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2.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง   โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐาน (1) มีหนวย

ประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 

แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือ

ดีกวา จํานวน 1 หนวย (2) มี

หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

(3)หนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจุ ไมนอยกวา 1 TB หรือ

 ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย (4) มี

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย (5) 

มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0

 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง (6) มี

แปนพิมพและเมาส (7) มีจอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

หรือ (2)ตามความจําเปนเหมาะสม

17,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลแมเมาะ

กองการศึกษา

2.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการศึกษา

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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2 เครื่องพิมพเลเซอร/ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที)

(1) เครื่องพิมพเลเซอร/ LED สี ชนิด

Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) 

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 10,000 บาท รวม

เปนเงิน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด

พื้นฐานดังนี้ (2) มีความละเอียดในการ

พิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi (3) มี

ความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ

 A4 ไมนอยกวา 18  หนา/นาที (4) มี

ความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 18  หนา/นาที  (5) สามารถ

พิมพเอกสารกลับหนาอัติโนมัติได (6) มี

หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย

กวา 128 MB (7) มีชองเชื่อมตอ 

(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (8) มีชอง

เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b,g,n) ได (9)มีถาดใส

กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน (10) 

สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 

Custom  หรือ (4) ตามความจําเปน

เหมาะสม

20,000   โรงเรียนเทศบาล  
 แมเมาะ และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

แมเมาะ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการศึกษา

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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3 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA (1) เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA   

จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 

บาท รวมเปนเงิน 12,500 บาท โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน (2) มี

กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA 

(480 Watts) (3) สามารถสํารองไฟฟาได

ไมนอยกวา 15 นาที หรือ (4) ตามความ

จําเปนเหมาะสม

12,500 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

4 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA (1)เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA  

จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (2) มีกําลังไฟฟา

ดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 (3) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15

 นาที หรือ (4) ตามความจําเปนเหมาะสม

10,000 สํานักงานกอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการศึกษา

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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5 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน แบบ

ที่ 1 จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 

เครื่องๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย (2) มี

หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB (3) มีหนวย

จัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB

 จํานวน 1หนวย (4) มี DVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1หนวย (5) มีของเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network interface) แบบ 10/100

 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

(6) มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง (7) มีแปนพิมพ

และเมาส (8) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว จํานวน 1 หนวยหรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

34,000 สํานักงานกอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา

รวม 5 49,500
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

17,000 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข
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2.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
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2 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) ราคา 700 

บาท จํานวน 3 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) สามารถ

อานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได (2) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 

4.8 MHz (3) สามารถใชงานผานชอง

เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได (4)

 สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา ขนาด

 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได

เปนอยางนอย (5) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (6)

 ตามความจําเปนและเหมาะสม

2,100 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

รวม 2 19,100
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องพิมพอิงคเจท เครื่องพิมพอิงคเจท จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 16,990 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

เครื้องพิมพอิงคเจทรองรับการพิมพได

ถึงขนาดกระดาษ A3 (2) เชื่อมตอผาน

 Wireless & Ethernet (3) พิมพสอง

หนาอัตโนมัติ (4) พิมพเร็วดวยฟงกชัน 

First Print Out Time 6 วินาที (ส)ี (5)

 สั่งพิมพสะดวกผาน Wi-Fi Direct, 

โทรศัพทมือถือ, แท็บแลต,และ USB 

(6) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (7) ตามความจําเปนและเหมาะสม

33,980 ทต.แมเมาะ กองชาง

รวม 1 33,980
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2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร



85    

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 85     

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

17,000 ทต.แมเมาะ กองสวัสดิการ

สังคม
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2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
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2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

4,300 ทต.แมเมาะ กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 2 21,300
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 54,500 บาท โดยมีคุณ

ลักษณเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑและคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขปของสํานักงบประมาณ 

หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

54,400 ศูนยการเรียนรู

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

กองสวัสดิการ

สังคม

2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 
1 จอๆ ละ 13,100 บาท โดยมีคุณ

ลักษณเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑและคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขปของสํานักงบประมาณ 

หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

13,100 ศูนยการเรียนรู

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 2 67,500

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดที่

กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบ

ขั้นต่ํา กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนด

ไมเกิน 5 ซีซี หรือ ขนาดเกินกวา ซีซี ที่

กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนจักรยานยนต

ตามขนาด ซีซีที่กําหนดไว (2) ราคาที่

กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจด

ทะเบียน (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต

 ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (4) ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก

งบประมาณ หรือ (5) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

56,000 ทต.แมเมาะ กองคลัง

รวม 1 56,000

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 รถยนตกระบะแบบดับเบิ้ลแคป รถยนตกระบะแบบดับเบิ้ลแคป จํานวน
 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ 

ไมต่ํากวา 2,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 

(2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิลแค็ป 4

 ประตู (3) เปนกระบะสําเร็จรูป (4) 

เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ (5) 

ราคารวมภาษีสรรพสามิต  (6) โดยมี

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ หรือ (7) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

729,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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4.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
ย.
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4.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ

2 เครื่องชารจแบตเตอรี่รถยนต เครื่องชารจแบตเตอรี่รถยนต จํานวน 1 ชุด โดยมี

คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ (1) เครื่องชารจแบตเตอรี่ 

สามารถชารจแบต ขนาด 6V-12V-24V ใชไดกับ

แบตเตอรี่น้ํา และแบตเตอรี่แหง (2) คอยสทองแดงแท 

100% (3) มีมิเตอรดูกระแสไฟฟาขณะชารจ (3) สามารถ

ปรับความเร็วในการชารจได 6V 7 ระดับ และ 12V 7 

ระดับ 24V 7 ระดับ (4) มีฟวสปองกันกระแสไฟฟารั้ว 

และระบบปองกันการชารจเกิน (5) สามารถเปลี่ยนฟวสได

เมือกระแสไฟรั่ว (6) สามารถชารจแบตเตอรี่ขนาด 12V 

ไดทีละ 2 ลูก หรือ 6V ได 4 ลูก ชารจแบตเตอรี่ขนาด 

24V ได 1 ลูกเทานั้น (7) มีหูหิ้วทําใหสามารถพกพาได

สะดวก (8) INPUT : 220-240 โวลท ZC/50Hz. , 

OUTPUT : 6-12-24 V DC 30 A. (9) มีชองเสียบปลั๊ก 12

 โวลท สําหรับอุปกรณที่ใชกระแสไฟ 12 โวลท (10) มี

เบรกเกอรและฟวสปองกันกระแสเกิน (11) ชารจไดถึง

แบตเตอรี่ ขนาด 200 แอมป (12) ปากคีบของเครื่อง

ชารจแข็งแรง ทนทาน ปองกันไฟดูดไดดี และมี PVC หุม 

เพื่อปองกันการแตะกัน (13) มีเสียงรองเตือนเมื่อคีบ

แบตเตอรี่สลับขั้ว แลวปุมฟวสที่อยูดานหนา ซายลางจะ

เดงออก (หรือตัดกระแสไฟ) (14) เปนอุปกรณในการชารท

ไฟแบตเตอรี่จากไฟบาน 220V / AC (15) แปลงเปน

พลังงานสะสมภายในตัวแบตผานหมอแปลง ทั้ง 6 V.-12 

V. - 24 V. (16) มีใหเลือกเพียงขนาดตามกําลังชารจของ

เครื่องชารจและความตองการความรวดเร็วในการใชงาน

ของผูใช รับรองคุณภาพการใชงาน (17) จัดหาโดยการสืบ

ราคาจากทองตลาด (18) ตามความจําเปนและเหมาะสม

15,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

รวม 2 744,000
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 รถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย รถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย จํานวน 2 
คันๆ ละ 2,400,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด 6 

ตัน 6 ลอ (2) ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต (3) 

แบบอัดทาย (4) โดยมีคุณลักษณะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก

งบประมาณ หรือ (5) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

4,800,000 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข
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4.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
ย.
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ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4.3 แผนงานสาธารณสุข

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ

2 รถสามลอเครื่อง รถสามลอเครื่อง จํานวน 1 คันๆ ละ 

120,000 บาท มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 

(1) เครื่องยนตเบนซิน สูบเดี่ยว 4 จังหวะ 

(2) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 150 ซีซี 

(3) ระบายความรอนดวยน้ํามันพรอมพัด

ลมไฟฟา (4) ควบคุมการจุดระเบิดดวย

ระบบ CDI (5) ระบบเกียรเดินหนา 5 ถอย

หลัง 5 (6) ระบบขับเคลื่อนชนิดเพลาขับ 

(7) น้ําหนักบรรทุกไดไมต่ํากวา 360 กก. 

น้ําหนักรถเปลา 320 กก. (8) มีระบบเบรก

 ดัมพเบรก (9) มีไฟสองสวางดานหนา (10)

 มีสัญญาณไฟเลี้ยว หนา-หลัง ซาย-ขวา 

(11) กระบะสามารถยกได (12) กระบะเปด

ไดทั้ง 3 ดาน (13) ระบบสตารทไฟฟาและ

คันสตารทเทา (14) ขนาดมิติรถไมนอยกวา

 325x110x135 ซม. (15) ขนาดมิติกระบะ

ไมนอยกวา 170x110x31 ซม. (16) ขนาด

ลอยางหนาและหลัง 3.75-12/ 4.00-12 

(17) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ

 (18) ตามความจําเปนและเหมาะสม

120,000 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

รวม 2 4,920,000
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 รถราง รถราง จํานวน 1คันๆ ละ 500,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะสังเขป ดังนี้ (1) รถราง จํานวน 16 ที่

นั่ง (2) ขนาดกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ยาวไม

นอยกวา 4.50 เมตร สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 

(3) เครื่องยนต 1,600 ซีซี (4) ระบบเชื้อเพลิง

น้ํามันเบนซิน แกสโซฮอล / LPG (5) ระบบ

ขับเคลื่อน 2 ลอ (6) ระบบเกียรอัตโนมัติ 4 

จังหวะ (7) ระบบเบรค หนาดิสเบรค หลังดรัม

เบรค แยก 2 วงจร (8) กระจกบังลมหนา กระ

จกอคิลิค (9) ระบบกันสะเทือนหนาหลัง แม็ค

ทอรสันสตัทร (10) ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็ค

แอนดพีเนียร (11) ลอ กระทะเหล็ก R14-15 (12)

 อุปกรณไฟ ชุดไฟเลี้ยวหนาหลัง-ชุดไฟเบรก ไฟ

หนา (13) พื้นอลูมิเนียม แบบลายกันลื่น (14) 

เกาอี้โครงเหล็กหุมเบาะ (15) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (16) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

500,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ)

รวม 1 500,000
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4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องเลน DVD (1) เครื่องเลน DVD จํานวน 10 เครื่องๆละ

 2,200 บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไม

สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

ไดหรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

22,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

2 โทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV (1) โทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ  1366 x 768 

พิกเซล ขนาด 32 นิ้วจํานวน 4 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมเปนเงิน 

38,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกอง

มาตรฐานงบประมาณ 1  สํานัก

งบประมาณ หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

38,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

รวม 2 60,000

5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

5. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ดังนี้ (1) เปนเครื่องตัดหญางแบบ

สะพาย (2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา

 1.4 แรงมา (3) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอยกวา 30 ซีซี (4) พรอมใบมีด (5)

 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก

งบประมาณ หรือ (6) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

28,500 ทต.แมเมาะ กองชาง

รวม 1 28,500
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6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 14,900 บาท โดยมี

คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ (1) เครื่อง

ทําน้ํารอนน้ําเย็น โดยมีถังเก็บน้ํา

ดานลางไมตองยกถัง ทําอุณหภูมิน้ําเย็น

ไดตั้งแต 3-10 องศาเซลเซียส ทํา

อุณหภูมิน้ํารอนไดตั้งแต 80-90 องศา

เซลเซียส ระบบสัญญาณไฟกระพริบ

เตือนเมื่อน้ําหมดถัง ระบบนิรภัย

สําหรับหัวจายน้ํารอนเพื่อปองกันน้ํา

รอนลวก (2) ราคานอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑซึ่งไมสามารถจัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑได (3) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (5) ตาม

ความจําเปนและความเหมาะสม

29,800 ศูนยการเรียนรู

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 1 29,800
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6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล 
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) สามารถวัดความดัน

โลหิตอัตโนมัติได (2) มีขนาดเล็ก

สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก (3) 

สามารถวัดความดัน SYS 60-250 ม.ม.

 ปรอท หรือดีกวา (4) สามารถวัดความ

ดัน DIA 40-200 ม.ม.ปรอท หรือดีกวา 

(5) สามารถวัดคาอัตราการเตนของ

หัวใจ 40-160 ครั้ง/นาที หรือดีกวา (6)

 จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ 

(7) ตามความจําเปนและเหมาะสม

15,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

รวม 1 15,000
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7.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

7. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องชั่งน้ําหนักบุคคล ระบบสปริง เครื่องชั่งน้ําหนักบุคคล ระบบสปริง 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ชั่ง

ไดสูงสุด 130 กิโลกรัม (2) คาละเอียด 

ขีดละ 1 กิโลกรัม (3) สามารถปรับตั้ง

ศูนยได (4) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (5) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

6,000 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข
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7.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

7. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
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7.2 แผนงานสาธารณสุข

7. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย

2 เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 3 
เครื่องๆ ละ 3,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) วัดความ

ดันโลหิตทางตนแขน (2) บันทึกคาการ

วัดได 90 ครั้งและแสดงคาเฉลี่ยจาก

การวัด 3 ครั้งสุดทาย (3) มีชองสําหรับ

เก็บที่รัดแขน CUFF (4) แสดง

สัญลักษณเมื่อมีการเตนของหัวใจ

ผิดปกติ (5) แสดงสัญลักษณเมื่อมีการ

เคลื่อนไหวมือ หรือ แขน ขณะวัด (6) 

ใชแบตเตอรี่ A4 4 กอน และมีชองเสีย

 Adaptor ซึ่งเปนอุปกรณเสริมตางหาก

สําหรับใชกับไฟบาน (7) แสดงผลความ

ดันโลหิตเปนตัวเลขบนจอ LCD ขนาด

ใหญดวยระบบดิจิตอล (8) จัดหาโดย

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (9) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

10,500 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

รวม 2 16,500
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ถังสีแดง) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ถังสี
แดง) จํานวน 2 ถังๆ ละ 2,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ขนาด 10 ปอนด (2) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑได (3) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ 

(4) ตามความจําเปนและเหมาะสม

4,000 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข

รวม 1 4,000
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8.1 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

8. ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 ซุมเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเกาะกลาง
ถนนวัฒนธรรม หมูที่ 8)

ซุมเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเกาะกลาง

ถนนวัฒนธรรม หมูที่ 8) โดยมีลักษณะ

โดยสังเขป ดังนี้ (1) กรอบไฟเบอรกลาส 

ขนาดไมนอยกวา 2.0x2.0 เมตร (2) ปาย

ตัวหนังสือ "ทรงพระเจริญ" ไฟเบอรกลาส 

ขนาดไมนอยกวา 0.6x2.0 เมตร (3) พาน

พุมไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา  0.6x 

0.4 เมตร (4) ฐานทําจากแผนเหล็กซิ้งคขึ้น

รูป ขนาดไมนอยกวา 1.0 x 2.0 เมตร (5) 

คชสีห-สิงห ไฟเบอรกลาส ซาย-ขวา ขนาด

รวมฐาน 4.5x1.5 เมตร (6) ธงซายขวา ทํา

จากพลาสวูด ติดสติกเกอรพรอมเสา ขนาด

ไมนอยกวา 1.0x6.0 เมตร (7) จัดหาโดย

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (8) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

260,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด

รวม 1 260,000
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9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

9. ประเภทครุภัณฑอื่น
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 ตะแกรงใสขยะ ตะแกรงใสขยะ จํานวน 56 อันๆ ละ 6,200

 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตะแกรงใสขยะ มีขนาดไมนอยกวา กวาง 

1.5 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร (2) 

โครงสรางทําจากเหล็กกลอง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว

 x 1.5 มล. มีตาขายถักเหล็กปดรอบทุก

ดานขนาดชอง 2 นิ้ว (3) มีประตูตะแกรง

เหล็กตะแกรงเหล็กที่สามารถเปด-ปดได 2 

ดาน ดานบน 1 บาน ดานหนา 2 บาท (4) 

กลองตะแกรงเหล็กมีตะแกรงเหล็กทั้ง 4 

ดาน (5) พื้นตะแกรงเหล็กเสริมโครงสราง

เพื่อรับน้ําหนักชยะ (6) มีลอเคลื่อนยายได 

4 ลอ (7) พรอมทําสี (8) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (8) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

347,200 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

รวม 1
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9.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ

9. ประเภทครุภัณฑอื่น



บัญชีสรุปจํานวนโครงการคิดเปนรอยละ 

 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2562 สํานักปลัด โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารที่ครบวาระ
หรือตําแหนงวาง

1,300,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

นางนงลักษณ สีตาบุตร

สํานักปลัด โครงการตามนโยบายรัฐ จัดกิจกรรมตามแนวทางของรัฐบาลที่มอบให/มีนโยบายให 
อปท. ดําเนินการ

100,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

   นางนงลักษณ สีตาบุตร 
     นางมยุเรศ  สมปาน 

น.ส.หฤทัย ศรีอุทิศ

สํานักปลัด โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

กิจกรรมบูรณาการรวม อปท.ในพื้นที่อําเภอแมเมาะในการ
สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 

อปท. ระดับอําเภอฯ

30,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

นางนงลักษณ สีตาบุตร

สํานักปลัด โครงการใหความชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(1) ใหความชวยเหลือประชาชนและผูประสบภัยตางๆ 
ภายในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

100,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

นายอนุชิต แสงวิเชียร

กองสาธารณสุขฯ โครงการบริหารจัดการขยะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง

อุดหนุนคาบริการจัดการขยะใหกับองคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง

396,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

นางชุติมา อินใจ

กองสาธารณสุขฯ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

(1) จัดอบรมใหความรู (2) ศึกษาดูงานหนวงานอื่นที่
ดําเนินการประสบความสําเร็จ (3) จัดซื้อจัดหาวัสดอุปกรณที่

เกี่ยวของ

240,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

นางชุติมา อินใจ

ปฏิทินการจัดทําโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 
2562 (ตอ)

กองการศึกษาฯ โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด

50,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

นางกานดา คําลือสาย 
นางกรวรรณ สิทธิบุศย

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะวิทยา ตาม
โครงการจางวิทยากรชาวตางประเทศเพื่อ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

อุดหนุนใหโรงเรียนแมเมาะวิทยากรดําเนินการ 300,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน1)
 ตามโครงการจางวิทยากรชาวตางประเทศ

เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ดําเนินการ 300,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1)

กองการศึกษาฯ อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
 กฟผ.แมเมาะ ตามโครงการจางวิทยากร

พิเศษเฉพาะทางเพื่อพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0

อุดหนุนใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ 
ดําเนินการ

170,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แมเมาะ

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแขม ตามโครงการ
อาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนวัดบานแขมดําเนินการ 872,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

โรงเรียนวัดบานแขม

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน1)
 ตามโครงการอาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ดําเนินการ 4,452,000     1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1)
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 
2562 (ตอ)

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันสวรรคต รัชกาลที่ 9) 300,000* 13 ตุลาคม 2562 น.ส.หฤทัย ศรีอุทิศ

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันปยมหาราช) 300,000* 23 ตุลาคม 2562 นางมยุเรศ  สมปาน

พฤศจิกายน 
2562

กองคลัง โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม

(1) ประชาสัมพันธการชําระภาษี โดยใชปายประชาสัมพันธ 
สปอตประชาสัมพันธ เสียงตามสายตามหมูบาน (2) จัดทํา

แผนสติ๊กเกอรรณรงคการชําระภาษีและคาธรรมเนียม

40,000 1 พฤศจิกายน 2562 -
 30 เมษายน 2563

นางวราภรณ ไคลคง

กองการศึกษาฯ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป กิจกรรมลอยกระทง ประกวดขบวน/กระทงเล็ก/นางนพมาศ 
จัดนิทรรศการประวัติกระทง

300,000 11 พฤศจิกายน 2562 นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร

กองสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมเมาะ

อบรมใหความรูและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิก จํานวน 12 หมูบาน เปาหมายคณะกรรมการฯและ

สมาชิก จํานวน 250 คน

100,000 20-30 พฤศจิกายน 
2562

นายเมธา แกวสุทธิ

ธันวาคม 
2562

กองคลัง โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษี

ออกสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลนํามาปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน

20,000 1 ธันวาคม 2562 - 30
 กันยายน 2563

นายธนัตถ สุขเกษม

กองสวัสดิการฯ โครงการผูสูงอายุยิ้ม กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุศูนยสงเสริมและพัฒนาดานตางๆ
ของผูสูงอายุ ตามหลักสูตร จํานวน 20 วัน

350,000 4 ธันวาคม 2562 - 27
 พฤษภาคม 2563 

(ทุกวันพุธ)

นางพจนัณค เงางาม

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันพอแหงชาติ) 300,000* 5 ธันวาคม 2562 น.ส.หฤทัย ศรีอุทิศ
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ธันวาคม 
2562 (ตอ)

สํานักปลัด โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการไฟปา
หมอกควันในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการไฟปาหมอกควัน (2) 
ฝกภาคปฏิบติใหแกกลุมเปาหมาย

50,000 18 ธันวาคม 2562 นายบุญชัย  โพธิ์ทอง

กองสวัสดิการฯ โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานผูสูงอายุตําบล
แมเมาะ

กิจกรรมแขงขันกีฬาพื้นบาน 12 หมูบาน 200,000 21 ธันวาคม 2562 นางพจนันท เงางาม

สํานักปลัด โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล (ปใหมและสงกรานต)

ดําเนินการตั้งจุดบริการประชาชน/จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ 
(ชั่วคราว) จํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณแยกไปรษณียแมเมาะ 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง และจุดบริการประชาชน/    

จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ (ชั่วคราว) สถานีดับเพลิงบานหวยเปด

100,000 27 ธันวาคม 2562 - 2
 มกราคม 2563

วาที่รอยตรีกัมปนาท  ศรีคํา

มกราคม 
2563

กองคลัง โครงการใหความรูแกผูประกอบการที่เขา
ขายชําระภาษีฯและคาธรรมเนียม

จัดโครงการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการและ
ประชาชนทั่วไป ผูเขารวมโครงการ จํานวน 70 คน

20,000 7 มกราคม 2563 น.ส. อภิษฎา เทพปนตา

กองการศึกษาฯ โครงการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป

จัดนิทรรศการวันเด็ก จัดใหมีเวทีการแสดงของเด็ก จัดซุม
กิจกรรม

300,000 11 มกราคม 2563 นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร

กองสาธารณสุขฯ โครงการอบรมอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม (1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ
เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

100,000 22 มกราคม 2563 นางณิชชา ตันติอําไพ

กองการศึกษาฯ โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะ

กิจกรรมกีฬามหาสนุก กีฬาเชื่อมความสัมพันธครูและ
ผูปกครอง

50,000 24 มกราคม 2563 วาที่ ร.ต. หญิง ดวงฤทัย 
วงศเปย

สํานักปลัด โครงการปนกับพี่ เที่ยวกับนอง Maemoh 
Touring Bike

จัดกิจกรรมปนจักรยานชมแหลงทองเที่ยว 130,000 26 มกราคม 2563 นายจิรัฎฐ ยารังษี
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

มกราคม 
2563 (ตอ)

สํานักปลัด โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายตอตาน
ทุจริต

จัดประชุมผูแทนชุมชนเพื่อจัดตั้งเปนเครือขายตอตานการ
ทุจริตภาครัฐของ ทต.แมเมาะ

40,000 28 มกราคม 2563 น.ส. หฤทัย ศรีอุทิศ

สํานักปลัด โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน (แผนชุมชน) เพื่อการจัดการตนเอง

ตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนหมูบาน (แผน
ชุมชน) (2) รวมกันจัดทําแผนหมูบาน (3) เสนอแนวทางการ

จัดทําแผนหมูบาน

50,000 29-31 มกราคม 2563 น.ส. อุบลรัตน ชัยนันทรัตน

กองการศึกษาฯ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาล
ตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอล 

ตานยาเสพติด)

จัดแขงขันฟุตซอลประชาชน และเยาวชนอายุไมเกิน 12 ป 200,000 5 กุมภาพันธ 2563 วาที่ ร.ต. หญิง ดวงฤทัย 
วงศเปย

กองการศึกษาฯ โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นอําเภอแมเมาะประจําป

จัดแสดงนิทรรศการการศึกษาปฐมวัยจัดการแขงขันระบายส/ี
ฉีกปะ/เดินตัวหนอน/วิ่งเปยว ฯลฯ

50,000 14 กุมภาพันธ 2563 นางกรวรรณ สิทธิบุศย

สํานักปลัด โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยบริการตามชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล
ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป

50,000 15 กุมภาพันธ 2563 
22 กุมภาพันธ 2563

นางมยุเรศ  สมปาน

กองสาธารณสุขฯ โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ใหบริการตรวจรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
และการออกหนวยบริการเคลื่อนที่แกประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

30,000 15 กุมภาพันธ 2563 
22 กุมภาพันธ 2563

นางเยาวนา จันทรเปง

มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบานและสงเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกตอง

ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดกิจกรรมรณรงคและ
ประชาสัมพันธ (3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่

เกี่ยวของ

120,000 มีนาคม-เมษายน 
2563 (ตามประกาศ

ของกรมปศุสัตว)

นางณิชชา ตันติอําไพ

กองการศึกษาฯ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ตาม
โครงการสงเสริมกิจกรรมตามประเพณีและ

สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

อุดหนุนใหสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ดําเนินการ 100,000 มีนาคม - เมษายน 
2563

สภาวัฒนธรรมอําเภอแม
เมาะ

กุมภาพันธ 
2563
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

มีนาคม 
2563 (ตอ)

กองการศึกษาฯ โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา ดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.4/ว 999 ลว. 13 มีนาคม 2562

100,000  มีนาคม - พฤษภาคม
 2563

กองการศึกษา/กองชาง

กองการศึกษาฯ โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมแมเมาะ 
(ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ)

จัดนิทรรศการภายในหอศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาทองถิ่นของคนแมเมาะ กิจกรรมถายทอดแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานวัฒนธรรมทองถิ่น

300,000 มีนาคม - พฤษภาคม 
2563

นางกรวรรณ สิทธิบุศย

กองสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกลุม
ตางๆ

สงเสริมอาชีพแปรรูปพืชสมุนไพรและอื่นๆ 100,000 6 - 13 มีนาคม 2563 นายเมธา แกวสุทธิ

กองการศึกษาฯ โครงการอบรมทักษะการวายน้ํา เรียนรูทักษะการวายน้ําเบื้องตน การชวยเหลือคนตกน้ํา 200,000 19 มีนาคม - เมษายน
 2563

นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร

สํานักปลัด โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(2) ใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายไดฝกปฎิบัติการจัดทํา

แผน (3) รวมเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนา

ตําบลแมเมาะ

100,000 20 มีนาคม 2563 น.ส. อุบลรัตน ชัยนันทรัตน

กองสวัสดิการฯ โครงการคายเยาวชนสํานึกรักบานเกิด กิจกรรมคายเยาวชน 3 วัน 2 คืน (1) ควรใหความรูดาน
ประเพณีวัฒนธรรม/ดานบทบาทหนาที่/ยาเสพติด/

ครอบครัว/นันทนาการ/สิ่งแวดลอม/จิตอาสา

50,000 25-27 มีนาคม 2563 นายพิทักษ ฟกประไพ
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

เมษายน 
2563

กองสวัสดิการฯ โครงการสงเสริมกิจกรรมการดําเนินงาน
ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ตําบลแมเมาะ

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนย
ถายทอดฯ จํานวน 2 วัน (จัดสาธิต/และศึกษาดูงาน)

100,000 8-9 เมษายน 2563 นายเมธา แกวสุทธิ

สํานักปลัด โครงการสีสันลานนา พาแอวแมเมาะ (1) จัดบูธกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว (2) จัดการแขงขัน
ภายในงาน (3) การแสดงตางๆ

300,000 10-11 เมษายน 2563 นายจิรัฎฐ ยารังษี

สํานักปลัด โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล (ปใหมและสงกรานต)

ดําเนินการตั้งจุดบริการประชาชน/จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ 
(ชั่วคราว) จํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณแยกไปรษณียแมเมาะ 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง และจุดบริการประชาชน/    

จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ (ชั่วคราว) สถานีดับเพลิงบานหวยเปด

100,000 11-17 เมษายน 2563 วาที่รอยตรีกัมปนาท  ศรีคํา

กองการศึกษาฯ โครงการขวงผญาภูมิปญญาวัฒนธรรม
พื้นบาน

จัดนิทรรศการดานหมอพื้นบาน นิทรรศการดานหัตถกรรม
พื้นบาน

100,000 13 เมษายน 2563 นางกรวรรณ สิทธิบุศย

กองการศึกษาฯ โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ การแสดงของผูสูงอายุ ประกวดดาวเดน กิจกรรมรดน้ําดําหัว 300,000 13 เมษายน 2563 นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร

สํานักปลัด โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมพัฒนาองคกรฯ 30,000 24 เมษายน 2563 น.ส. หฤทัย ศรีอุทิศ
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 
2563

กองสาธารณสุขฯ โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื่อตอตาน
การใชยาเสพติดในสถานศึกษา

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดกิจกรรมรณรงคและ
ประชาสัมพันธ (3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ (4) 

เขาคายพักแรกม ใหความรูดานยาเสพติด

60,000 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563

น.ส.ยุวธิดา พรนิคม

กองการศึกษาฯ โครงการอบรม "เทคนิคการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัยฯ

จัดฝกอบรมกิจกรรมการเลานิทาน การใชสื่อประกอบการเลา
เรื่องใหนาสนใจ ตื่นเตนเปนมืออาชีพ

50,000 1 พฤษภาคม 2563 นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร

กองการศึกษาฯ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
กองการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ

คายปฏิบัติธรรม อบรมเรื่องหลักธรรมกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการทํางาน

100,000 6-8 พฤษภาคม 2563 นางสุภาพร เครือคํา

กองสวัสดิการฯ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรตาม
แนวพระราชดําริฯ

(1) สํารวจพันธุพืช/ระบบขอมูล (2) เพาะขยาย (3) ปลูกพืช
สมุนไพร (4) ดูแลรักษาพืชสมุนไพร

30,000 8 พฤษภาคม 2563 นายพิทักษ ฟกประไพ

สํานักปลัด โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันภัยในดานตางๆ (2) 
อบรมใหความรูในเกี่ยวกับชวยเหลือในเหตุการณภัยตางๆ (3)

 ฝกภาคปฏิบัติ

50,000 13 พฤษภาคม 2563 จาเอกวุฒิภัทร  ปาลสาร

กองการศึกษาฯ โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรม
ทองถิ่นจากรุนสูรุน

กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาแตละดานใหกับผูเขารวมกิจกรรม
 โดยวิทยากรทองถิ่น

80,000 29 พฤษภาคม 2563 นางกานดา คําลือสาย

มิถุนายน 
2563

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชินีฯ)

300,000*   3 มิถุนายน 2563 นางมยุเรศ  สมปาน

กองสาธารณสุขฯ โครงการรณรงคชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย (1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดกิจกรรมรณรงคและ
ประชาสัมพันธ (3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่

เกี่ยวของ

60,000 16 มิถุนายน 2563 นางชุติมา อินใจ



    113

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 113              

เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

มิถุนายน 
2563 (ตอ)

กองการศึกษาฯ โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมหลอเทียนพรรษา กิจกรรมนิทรรศการใหความรู
รณรงค ลด ละเลิกอบายมุข

100,000* 25 มิถุนายน 2562 นางกรวรรณ สิทธิบุศย

กองสาธารณสุขฯ โครงการปองกันและปรามและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดกิจกรรมรณรงคและ
ประชาสัมพันธ (3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่

เกี่ยวของ

30,000 26 มิถุนายน 2563 น.ส.ยุวธิดา พรนิคม

กรกฎาคม 
2563

กองสาธารณสุขฯ โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ (1) จัดตั้งหมูบานเปาหมาย จัดอบรมใหความรู (2) จัด
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ (3) จัดซื้อจัดหาวัสดุ

อุปกรณและเวชภัณฑที่เกี่ยวของ

50,000 2 กรกฎาคม 2563 นางชุติมา อินใจ

กองการศึกษาฯ โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมนิทรรศการใหความรูรณรงค ลด ละเลิกอบายมุข 
กิจกรรมแหเทียน

100,000* 3 กรกฎาคม 2563 นางกรวรรณ สิทธิบุศย

กองสวัสดิการฯ โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ

(1) ปลูกปาและบํารุงรักษา (2) บวชปา (3) สรางฝาย 25,000 7 กรกฎาคม 2563 นายเมธา แกวสุทธิ

สํานักปลัด โครงการพัฒนาความรูเพิ่มศักยภาพการมี
สวนรวมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ระบบประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกผูนําและเยาวชนในพื้นที่ตําบล
แมเมาะ

40,000 10 กรกฎาคม 2563 นางมยุเรศ สมปาน

สํานักปลัด โครงการทองเที่ยวแผนดินหวิดและสรงน้ํา
พระธาตุขอุปคํา

(1) จัดบูธกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว (2) จัดการแขงขัน
ตางๆภายในงาน (3) การแสดงตางๆ

80,000 20 กรกฎาคม 2563 นายจิรัฎฐ ยารังษี

กองสาธารณสุขฯ โครงการสรางจิตสํานักใหแกประชาชนใน
การบําบัดน้ําเสียครัวเรือน

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ
เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

30,000 23 กรกฎาคม 2563 นางณิชชา ตันติอําไพ
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

กรกฎาคม 
2563 (ตอ)

กองสวัสดิการฯ โครงการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูทรัพยากร
สัตวน้ํา

(1) ปลอยพันธุสัตวน้ํา 1 แหง 25,000 24 กรกฎาคม 2563 นายพิทักษ ฟกประไพ

สํานักปลัด โครงการใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

จัดประชุมเพื่อใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของผูบริหารและ
สมาชิกสภาที่มีอยูเดิมและไดรับเลือกตั้งใหม

30,000 27 กรกฎาคม 2563 นางมยุเรศ สมปาน

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ)

300,000* 28 กรกฎาคม 2563 นางหฤทัย ศรีอุทิศ

สิงหาคม 
2563

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชินีนาถ พระพันปหลวงฯ)

300,000* 12 สิงหาคม 2563 นางมยุเรศ  สมปาน

กองสวัสดิการฯ โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎี
ตามรอยพอ

(1) อบรมเผยแพร ความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สาธิต/ปฎิบัติการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง

30,000 21 สิงหาคม 2563 นายพิทักษ ฟกประไพ

สํานักปลัด โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรูในการปฏิบัติงาน (2) กิจกรรมสราง
ความรักสามัคคีในหนวยงาน (3) อบรมดานคุณธรรมจริยธรรม

150,000 24 สิงหาคม 2563 นางนลัทพร เอี่ยมสําอางค

กองการศึกษาฯ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯ

จัดฝกอบรมใหความรู ศึกษาดูงานเพื่อนําความรูมาพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน

200,000 26-28 สิงหาคม 2563 นางกรวรรณ สิทธิบุศย

กันยายน 
2563  - ไมมี -
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