
 
 
   
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําข้ึน          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมเมาะไดใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานและ
การบูรณาการระหวางหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 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) และฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงของเทศบาลตําบลแมเมาะ และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนใน
ทองถ่ินตอไป  
 
          

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
         เทศบาลตําบลแมเมาะ 

คํานํา 



 

 

 เรื่อง               หนา 
 

สวนที่ 1     บทนํา 

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน     1 
 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน      1 
 ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน      3 

 

สวนที่ 2    บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ      4  
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• ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน           49 

• ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการเมือง – การบริหาร            54 
 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน          60 
 แผนภูมิวิเคราะหงบประมาณ             102 
 ตารางปฏิทินกิจกรรมหวงการดําเนินโครงการ           104 
 ปฏิทินกิจกรรม               115 

 

  
 
 
 
 
 
 

  

สารบัญ 



1 

 

แผนดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 1 

 

 

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

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

 

   

  แผนดําเนินงาน มีจุดมุงหมายแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
พัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให
แนวทางในการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลแมเมาะมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี และจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดําเนินงานท้ังหมดในป พ.ศ. 2564 

  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 

5) การกําหนดหวงระยะเวลาการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑท่ีทางเทศบาลตําบลแมเมาะ ใน
ปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 

 
  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. 2564 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมเมาะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานดังกลาว แลวเสนอผูบริหาร (นายกเทศมนตรีตําบล
แมเมาะ) ประกาศเปนแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยปด
ประกาศไวในท่ีเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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1) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตรีตําบล     
แมเมาะ) ในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

3) เพ่ือแสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 

4) เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ 

5) เพ่ือใหงายตอการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมในปนัน้ๆ 

6) เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ 
 
 

 

ประโยชนของแผนดําเนินงาน 



(แบบ ผด. 01)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 4

แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2.78% 4,395,000 5.97% กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 37 25.69% 28,541,000 38.78% กองชาง, สํานักปลัด, กอง
การศึกษา

41 28.47% 32,936,000 44.75%

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 11.81% 14,324,000 19.46% กองชาง

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.69% 30,000 0.04% กองชาง

2.3 แผนงานการเกษตร 5 3.47% 1,450,000 1.97% กองชาง

23 15.97% 15,804,000 21.47%

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3 2.08% 260,000 0.35% กองคลัง

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 4.17% 165,000 0.22% กองสวัสดิการสังคม, 
กศน.แมเมาะ

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.08% 480,000 0.65% สํานักปลัด

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 4 2.78% 3,934,000 5.34% กองชาง, สํานักปลัด

16 11.11% 4,839,000 6.56%

หนวยดําเนินการยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

รวม

รวม

รวม



5

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 5

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 4.86% 750,000 1.02% สํานักปลัด

4.2 แผนงานสาธารณสุข 4 2.78% 470,000 0.64% กองสาธารณสุขฯ

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 5.56% 360,000 0.49% กองสวัสดิการฯ,กอง
สาธารณสุข, สภ.แมเมาะ

4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 3.47% 655,000 0.89% กองสวัสดิการฯ,กอง
การศึกษา, กศน.แมเมาะ

24 16.67% 2,235,000 3.04%

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญา

5.1 แผนงานการศึกษา 14 9.72% 12,518,800 17.01% กองการศึกษา, กศน.แมเมาะ

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 5.56% 960,000 1.30% กองการศึกษาฯ, กศน.แมเมาะ

22 15.28% 13,478,800 18.31%

6. ยุทธศาสตรดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 7.64% 2,250,000 3.06% สํานักปลัด

6.2 แผนงานการศึกษา 2 1.39% 400,000 0.54% กองการศึกษาฯ

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2.08% 1,100,000 1.49% กองสวัสดิการสังคม

6.4 แผนงานสาธารณสุข 1 0.69% 500,000 0.68% กองสาธารณสุขฯ

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.69% 60,000 0.08% กองชาง

18 12.50% 4,310,000 5.86%

144 73,602,800รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม



เทศบาลตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

(แบบ ผด. 02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564



6        

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 6       

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการปรับปรุงระบบสงจาย
น้ําประปาหมูบาน บานเมาะสถานี หมูที่

 4 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการเปลี่ยนทอประปา 

P.V.C. เดิม เปนทอ PE ชนิดความ

หนาแนนสูง PE 100 PN 8 (SDR 21)

 TIS. 982-2556 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 75 มม. ความยาวไมนอย

กวา 1,733.00 เมตร และอื่นๆ หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง

2 โครงการปรับภูมิทัศนและจัด
สวนหยอมพื้นที่สาธารณะ บริเวณหนา

ศาลหลักเมือง บานเมาะหลวง หมูที่ 8 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปรับภูมิทัศนจัดทํา
พื้นที่สีเขียว ปลูกตนไม สนามหญา 

ทางเดิน คสล. ปายสวน ติดตั้งไฟฟา

แสงสวาง  ระบบน้ํารดสวน พื้นที่รวม

ไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. และอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

495,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ.ศ. 2564

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.



7        

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 7       

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563

ต.
ค.

พ.ศ. 2564

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

3 อุดหนุน การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด
ลําปาง ตามโครงการขยายเขตไฟฟา

และพาดสายดับในพื้นที่เทศบาลตําบล

แมเมาะ

(1) ขยายเขตไฟฟาและพาดสายดับ
ในพื้นที่ตําบลแมเมาะ (2) ตามแบบ

ประมาณการของ กฟภ.

2,600,000 ตําบลแมเมาะ กองชาง

4 อุดหนุน การประปาสวนภูมิภาค 
จังหวัดลําปาง ตามโครงการขยายเขต

ประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม

เมาะ

อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขต
ประปาในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

800,000 ตําบลแมเมาะ กองชาง

4,395,000รวม
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 8    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการปรับปรุงอาคาร ศสมช. เดิม 
บานหวยเปด หมูที่ 1 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการรื้อผนังเดิมพรอมขน
ทิ้ง ติดตั้งฝาเพดานภายนอกรอบ

อาคาร และติดตั้งประตูมวน และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

100,000 บานหวยเปด หมูที่ 1 กองชาง

2 โครงการปรับปรุงตลาด (ตลาดหวยเปด)
 บานหวยเปด หมูที่ 1 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยการทาสี (2) ติดตั้งลูกหมุน
ดูดอากาศ (3) เปลี่ยนฝารางระบาย

น้ํา (4) อื่นๆ หรือ (5) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000 บานหวยเปด หมูที่ 1 กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 9    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

3 โครงการปรับปรุงถนน สายครัวลุยทุง 
บานหวยรากไม หมูที่ 2 ต.แมเมาะ อ.

แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม
 เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 920 ตาราง

เมตรและอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานหวยรากไม หมูที่
 2

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงถนน สายบานนาง
อนงค จุมปาหลวง บานหวยรากไม หมู

ที่ 2 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม
 เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 784.00 

ตารางเมตร และอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานหวยรากไม หมูที่
 2

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 10    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

5 โครงการปรับปรุงถนนเดิม สายแยก
บานนายเจริญ หนอแกวงาม เชื่อมถนน

เดิมสายปากทางเขา(บานหลายทุง) 

บานหางฮุง หมูที่ 3 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการรื้อถนนเดิมพรอมขน
ทิ้ง (2) ทําการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 - 5.00 

เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

886.00 ตารางเมตร และอื่นๆ หรือ 

(3) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานหางฮุง หมูที่ 3 กองชาง

6 โครงการปรับปรุงถนนเดิม บริเวณสี่
แยกบานนางยวน เกี๋ยงแกว ถึงถนน

สายปากทางเขา (บานหลายทุง) บาน

หางฮุง หมูที่ 3 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

(1) โดยทําการรื้อถนนเดิมพรอมขน
ทิ้ง (2) ทําการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 386.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,544.00 ตารางเมตร และอื่นๆ 

หรือ (3) ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

1,100,000 บานหางฮุง หมูที่ 3 กองชาง



11     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 11    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

7 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเชื่อมหมูที่ 3 
ถึง หมูที่ 6 (หลังศาลาหวยทราย) ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปรับเกรดถนนลูกรัง
เดิมพรอมลงหินคลุกอัดแนน ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 

300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

1,200.00 ตารางเมตร (2) วางทอ

ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.สําเร็จรูป ขนาด 

1.50 x 1.20 เมตร และอื่นๆ หรือ 

(3) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000 บานหางฮุง หมูที่ 3 กองชาง

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการฉาบผิว
กันลื่น (Anti-Skid) บริเวณสามแยก

รานบานปาณี บานเมาะสถานี หมูที่ 4 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยการฉาบผิวกันลื่น 
(Anti-Skid) พื้นที่รวมกันไมนอยกวา

 376.00 ตร.ม. (2) ตีเสนจราจร 

พื้นที่ไมนอยกวา 24.00 ตร.ม. และ

อื่นๆหรือ (3) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

500,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง



12     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 12    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

9 โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. บาน
เมาะสถานี หมูที่ 4 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยการปูกระเบื้องพื้นอาคาร (2) 
เปลี่ยนหลังคา ฝาเพดาน หนาตาง 

และ อื่นๆ จํานวน 1 หลังหรือ (3) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงอาคารผูสูงอายุ บาน
เมาะสถานี หมูที่ 4 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการติดตั้งฝาเพดาน (2) 
ติดตั้งผนังกระจกโครงคราวอลูมิเนียม

 (3) ปูกระเบื้องพื้นอาคาร และอื่นๆ 

จํานวน 1 หลังหรือ (4) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 24 บานปง
ชัย หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง

(1) โดยทําการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม
 เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 400.00 

ตารางเมตร และอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

230,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง



13     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 13    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทายหมูบานถึงสายสุสาน 

บานหวยคิง หมูที่ 6 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงที่ 1 สายทายหมูบาน  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 245.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 980.00 ตร.ม. หิน

คลุกไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร 

ชวงที่ 2 สายโรงรับซื้อของเกา  ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 920.00 ตร.ม. หิน

คลุกไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

ชวงที่ 3 สายสุสาน ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 1,200.00 ตร.ม. หินคลุกไหลทาง

เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ชวงที่ 4 สาย

ซอยนางชลดา ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

400.00 ตร.ม. หินคลุกไหลทางเฉลี่ย

ขางละ 0.25 เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,900,000 บานหวยคิง หมูที่ 6 กองชาง



14     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 14    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

13 โครงการกอสรางไหลถนน ซอย.7 และ
ซอย.9 บานใหมนาแขม หมูที่ 7 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางไหลถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวางเฉลี่ย 1.50

 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 

1,509.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,500,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

กองชาง

14 โครงการกอสรางไหลถนนสายกลาง 
ตั้งแตซอย 1 ถึงซอย 13 บานใหมนา

แขม หมูที่ 7 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางไหลถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย

 1.50 เมตร ความยาวรวมไมนอย

กวา 840.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

760,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

กองชาง

15 โครงการกอสรางฟุตบาท ถนนสายบน 
บานใหมนาแขม หมูที่ 7 ต.แมเมาะ อ.

แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางฟุตบาท กวาง
 1.50 เมตร ความยาวรวม 949.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

1,423.50 ตารางเมตรและอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

3,800,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 15    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

16 โครงการปรับปรุงถนนสายขางโรงเรียน
อนุบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูที่ 8

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปูยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่ 2 ไหล

ทางดานโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.0 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่ 3 

ไหลทางดานโรงเรียนเทศบาลแม

เมาะ ขนาดกวาง 5.80 เมตร ยาว 

73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

3,845.40 ตารางเมตร พรอมตีเสน

จราจรพื้นที่ไมนอยกวา 190.20 

ตารางเมตร (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

1,200,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 16    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

17 โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายศูนยวิสาหกิจชุมชนภายใน

หมูบาน บานเวียงสวรรค หมูที่ 9 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการขยายไหลถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.50

 เมตร ยาว 960.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,440.00 ตารางเมตร พรอมหูชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด มีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 48.35 ตร.ม. 

และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

1,020,000 บานเวียงสวรรค หมู
ที่ 9

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยบานเลขที่ 27 บานเวียง

สวรรค หมูที่ 9    ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ

 จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50 เมตร 

ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

350.00 ตารางเมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

210,000 บานเวียงสวรรค หมู
ที่ 9

กองชาง

19 โครงการปรับปรุงลานออกกําลังกาย 
บริเวณอาคารอเนกประสงค บานเวียง

สวรรค หมูที่ 9 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปูกระเบื้องพื้นลาน
ออกกําลังกาย พื้นที่ไมนอยกวา 

622.66 ตารางเมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000 บานเวียงสวรรค หมู
ที่ 9

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 17    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

20 โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. บาน
เวียงสวรรค หมูที่ 9 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา 
เปลี่ยนฝาเพดาน ทาสีอาคาร และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

786,000 บานเวียงสวรรค หมู
ที่ 9

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน บานเวียงสวรรค หมูที่ 9

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยการกอสรางเวทีอาคาร
อเนกประสงคหลังใหม (2) ปรับปรุง

หองน้ําหลังเกาและหลังใหม จํานวน

 2 หลัง และอื่นๆ หรือ (3) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

250,000 บานเวียงสวรรค หมู
ที่ 9

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 18    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

22 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน 
บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

โดยการปรับปรุงถนนดวยแอสฟลทติ
กคอนกรีต ชวงที่ 1 สายหนาบานนาย

คํา ถามล (โซน 1)  ขนาดกวางเฉลี่ย 

5.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 90.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  และ

ขนาดกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไม

นอยกวา 278.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05

 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,700 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 สายหนาบานผูชวยวราภรณ 

(โซน 1) ขนาดกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 130.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไมนอกยวา 

585 ตร.ม. ชวงที่ 3 สายหนาบานนาย

นิรันตร (โซน 1) ขนาดกวางเฉลี่ย 5.80 

เมตร ยาวไมนอยกวา 138.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

 800 ตร.ม. ชวงที่ 4 สายหนาบาน

นายสนอง หมูเทพ ถึง บานนาง

ศรีวรรณ โพธาเจริญ (โซน 2) ขนาด

กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 

175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม

นอยกวา 787 ตร.ม. และอื่นๆ หรือ

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,300,000 บานเวียงหงสลานนา
 หมูที่ 12

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 19    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

23 โครงการกอสรางลานจอดรถทองเที่ยว
ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางลาน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไมนอย

กวา 2,295.00 ตร.ม. และอื่นๆ หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

918,000 ศูนยวัฒนธรรม
อําเภอแมเมาะ บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงลานหนาสมาคม
พัฒนาแมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมูที่

 11 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปรับปรุงลานแอส
ฟลทติกคอนกรีตเปนลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 1,350 ตาราง

เมตร (2) กอสรางศาลาพักรอ ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ใชสอยรวมกันไมนอยวา 

48.00 ตารางเมตร และอื่นๆ (3) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,410,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 20    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

25 โครงการกอสรางศาลพระภูมิและ
ศาลเจาที่เทศบาลตําบลแมเมาะ 

บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางฐานศาลพระ
ภูมิ ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย

กวา 8.00 เมตร ยกฐาน 3 ชั้น มี

ทางเดินรอบ พรอมกอสรางศาลพระ

ภูม,ิ ศาลเจาที่แบบตกแตงปูนปน

ศิลปะพื้นถิ่น  และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง

26 โครงการปรับปรุงหอนาฬิกาเทศบาล
ตําบลแมเมาะ บานใหมนาแขม หมูที่ 7

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการติดตั้งจอ LED 
ขนาดไมนอยกวา 1.00 x 1.00 

เมตร จํานวน 2 ดานและอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

300,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

สํานักปลัด

27 โครงการปรับปรุงลานหนาเทศบาล
ตําบลแมเมาะ และถนนรอบอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ บาน

นาแขมพัฒนา หมูที่ 11 ต.แมเมาะ อ.

แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการปรับปรุงลานแอส
ฟลทติกคอนกรีตเปนลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 2,617.00 

ตารางเมตรและอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,536,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 21    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

28 โครงการปรับปรุงหลังคาโรงซอมบํารุง
เทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

(1) โดยทําการเปลี่ยนหลังคา 
METAL SHEET และขยายชายคา 

และอื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

285,000 เทศบาลตําบลแมเมาะ
 บานนาแขมพัฒนา 

หมูที่ 11

กองชาง

29 โครงการปรับปรุงอาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลแม

เมาะ

(1) โดยทําการปรับปรุงระบบประปา 
(2) เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา (3) เปลี่ยน

ฝาเพดาน และอื่นๆ หรือ (4) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000   อาคารปองกันฯ 
ทต.แมเมาะ บานนา

แขมพัฒนา หมูที่ 11

สํานักปลัด

30 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1) โดยทําการกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 2,776 ตาราง

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

1,659,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 22    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

31 โครงการกอสรางปะรําพิธีจัดงานสนาม
ฟุตบอลในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1) โดยทําการกอสรางปะรําพิธีจัด
งานสนามฟุตบอล 1 แหง ขนาดกวาง

 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 70.00 

ตารางเมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

32 โครงการกอสรางหองน้ําสําหรับ
ประชาชนในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

(อาคารสนามฟุตซอล)

(1) โดยทําการกอสรางหองน้ํา 
จํานวน 1 หลัง แยกชายหญิง พรอม

หองน้ําสําหรับผูพิการ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 12.50 เมตร และอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลนของทต.แม

เมาะ

800,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

33 โครงการกอสรางอาคารจอดรถโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ

(1) โดยทําการกอสรางอาคารจอดรถ
  ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 23.00 

เมตร สูง 2.50 - 3.00 เมตรและอื่นๆ

 หรือ (2) ตามแบบแปลนของทต.แม

เมาะ

500,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 23    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

34 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลแม

เมาะ

(1) โดยทําการปูพื้นดวยเบาะกัน
กระแทก (2) ติดราวอลูมิเนียมกลม 

(3) ผามานบังกระจก (4) อื่นๆ หรือ 

(5) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

400,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

35 โครงการกอสรางศาลาพักรอรถ บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม

เมาะ

(1) โดยทําการกอสรางศาลาพัก     
รอรถ  ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 

8.00 เมตร จํานวน 1 แหง และอื่นๆ

 หรือ (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

370,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แมเมาะ

กองการศึกษา

36 โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) โดยทําการกอสรางอาคารที่จอด
รถ ขนาดกวาง 4.50 เมตร ความยาว

 22.00 เมตรและอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลนทาง ทต.แมเมาะ

380,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แมเมาะ

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

37 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม

เมาะ

(1) เปลี่ยนหลังคาและฝาเพดาน (2)
 ปรับพื้นหองเรียน (3 ) ปรับปรุง

หองน้ํา (4) ทาสีอาคารเรียน และ

อื่นๆ หรือ (5) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

800,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แมเมาะ

กองการศึกษา

28,514,000รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน
ในการบําบัดน้ําเสียครัวเรือน

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่

เกี่ยวของ

50,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

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

และประชาสัมพันธ (3) จัดซื้อจัดหา

วัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่เกี่ยวของ

50,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

3 โครงการบริหารจัดการขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของศูนยจัดการ

ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องคการ

บริหารสวนจังหวัดลําปาง

อุดหนุนคาบริการจัดการขยะใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

375,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ตั้งแต
หัวสะพานถึงแยกหนาวัดมงคลเกษตร 

ฝงขวา บานหวยเปด หมูที่ 1 ต.แมเมาะ

 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 

520.00 เมตร และอื่นๆ  หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

2,660,000 บานหวยเปด หมูที่ 1 กองชาง

5 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
บริเวณบานเลขที่ 1 เชื่อมบอพักเดิม 

บานหวยเปด หมูที่ 1 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 

75.00 เมตร และอื่นๆ  หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

380,000 บานหวยเปด หมูที่ 1 กองชาง

6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา สาย
บานนายสุทัศน แกวคํางาม (ซอยหวาย

หวาน) บานหวยรากไม หมูที่ 2  ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดรางกวาง 

0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว

รวมทอระบายน้ํา 687.00 เมตร 

และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

2,000,000 บานหวยรากไม หมูที่
 2

กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

7 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนสายบานนางจรัสศรี บาน

เมาะสถานี หมูที่ 4 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 

เมตร จํานวน 113.00 ทอน (2) เท

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 376.00 ตร.ม.

 และอื่นๆ หรือ (3) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

289,000 บานเมาะสถานี หมูที่
 4

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
บริเวณหวยเกาเคาะ บานปงชัย หมูที่ 5

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล.
 มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร  

ความยาว 18.00 เมตร จํานวน 2 

แถว และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

139,000 บานปงขัย หมูที่ 5 กองชาง

9 โครงการวางระบบระบายน้ําพรอม
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงกรองน้ําดื่ม

ชุมชน บานหวยคิง หมูที่ 6 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการวางระบบระบายน้ํา 1
 ระบบ (2) เทลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพื้นที่ไมนอยกวา 379.00 

ตารางเมตรและอื่นๆ (3) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

350,000 บานหวยคิง หมูที่ 6 กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

10 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
บริเวณบานนายเพชร ศรีสืบ บานเมาะ

หลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง

(1) โดยทําการวางทอ ค.ส.ล. มอก. 
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ

ยาวรวม 125.00 เมตร พรอมบอพัก

น้ํา ค.ส.ล. จํานวน 12 บอ และอื่นๆ

 หรือ (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

495,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
บริเวณสี่แยก ซอย.9 บานเมาะหลวง 

หมูที่ 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา
 คสล. ทองรางกวางเฉลี่ย 1.00 เมตร

 ความยาวไมนอยกวา 73.00 เมตร 

พรอมวางทอทางเขาบาน (เดิม) คสล.

 ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร  ความ

ยาวรวมไมนอยกวา 20.00 เมตร 

และทางเขาบาน คสล. พื้นที่รวมไม

นอยกวา 200.00 ตร.ม. (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

480,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

12 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
บริเวณสามแยก ซอย 3 บานเมาะหลวง

 หมูที่ 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการวางทอ  ค.ส.ล. มอก 
ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม.  ความยาว

ไมนอยกวา 25.00 เมตร (2) ถมดิน

ปรับระดับพื้นที่รองน้ําหลังทอ พื้นที่

รวมไมนอยกวา 860.00 ตารางเมตร

 ปริมาณวัสดุคัดเลือกถมเฉลี่ย 

1,300.00 ลูกบาศกเมตร และอื่นๆ 

(3) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

492,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง

13 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
บริเวณหนาบานนายดี เทพจักรคํา บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา
 ค.ส.ล. ฝาปดตะแกรงเหล็ก ทอง

กวางเฉลี่ยไมนอยกวา 0.40 เมตร 

ความยาวรวมไมนอยกวา 120.00 

เมตร และอื่นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

492,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
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.

14 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอย.2
 บานใหมมงคล หมูที่ 10 ต.แมเมาะ อ.

แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา
 ค.ส.ล. ขนาดกวางเฉลี่ย 0.40 เมตร

 และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก ชั้น 3

 ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวม

ไมนอยกวา 595 เมตร และอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

2,350,000 บานใหมมงคล หมูที่
 10

กองชาง

15 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอย.
5/3 บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล.
 มอก. ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร ความยาวรวมบอพัก 2 

ฝงๆละ 203.00 เมตร และอื่นๆ หรือ

 (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,047,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง

16 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอย.
5/4 บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล.
 มอก. ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร  ความยาวรวมบอพัก 2 

ฝงๆละ 174.00 เมตร และอื่นๆ หรือ

 (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

923,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

17 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ล็อค
งาน (โซน 2) บานเวียงหงสลานนา หมูที่

 12 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กปดราง
ระบายน้ํา หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,460 ตร.ม. และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

1,752,000 บานเวียงหงสลานนา
 หมูที่ 12

กองชาง

14,324,000รวม



32      

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 32     

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการอบรมอาสาสมัครดาน
สิ่งแวดลอม

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่

เกี่ยวของ

30,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

30,000รวม

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.



33      
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ

(1) ปลูกปาและบํารุงรักษา (2) 
บํารุงรักษาปา (3) สรางฝาย

20,000 ปาชุมชน หมูที่ 8 
และที่สาธารณะของ

หมูบาน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการเพิ่มผลผลิตและฟนฟู
ทรัพยากรสัตวน้ํา

(1) ปลอยพันธุสัตวน้ํา  (2) อนุรักษ
พันธุปลา

30,000 สระน้ําสาธารณะ
บานหวยคิง หมูที่ 6

กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังลํา
หวยไคร บริเวณวังเกาบง บานปงชัย 

หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ กวาง 
4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 120.00 ตร.

ม. และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

135,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

2.3 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการเกษตร

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังลํา
หวยไคร บริเวณบานนายปง บานปงชัย

 หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ กวาง 
4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 100.00 ตร.

ม. และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

119,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

5 โครงการเรียงหินใหญปองกันตลิ่งพัง
พรอมขุดลอกลําหวยไคร บริเวณ

สะพานหนาโรงเรียนปงชัย บานปงชัย 

หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ กวาง 
3.00 เมตร ความยาวรวม 2 ขาง 

355.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 1,065 ตร.ม. (2) โดยทํา

การขุดลอกลําหวยไคร ขนาดกวาง 

8.00 เมตรโดยเฉลี่ย ยาว 193.00 

เมตร ลึกจากทองหวยเดิม 1.00 

เมตรโดยเฉลี่ย  และอื่นๆ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,146,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

1,450,000รวม
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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

200,000 ตําบลแมเมาะ กองคลัง

3 โครงการใหความรูแกผูประกอบการที่
เขาขายชําระภาษีฯและคาธรรมเนียม

จัดโครงการจัดอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 70 คน

20,000 ตําบลแมเมาะ กองคลัง

260,000รวม

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพให
กลุมตางๆ

อบรมอาชีพ ดานการเกษตร / ปศุ
สัตว / คหกรรม / หัตถกรรม

100,000 ทต.แมเมาะ / ที่ทํา
การกลุมอาชีพ

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตาม
ทฤษฎีตามรอยพอ

(1) อบรมเผยแพร ความรูเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) สาธิต/

ปฎิบัติการเกษตรผสมผสานแบบ

พอเพียง

30,000 ที่ทําการกลุมเกษตร
ปลูกผักปลอดสารพิษ

 (หมูที่ 10, 12)

กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร
ตามแนวพระราชดําริฯ

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

ดูแลรักษาพืชสมุนไพร (5) อนุรักษพันธุ

พืช

20,000        ปาชุมชน       
 บานเมาะหลวง หมู

ที่ 8

กองสวัสดิการ

สังคม

4 กิจกรรมการทําพรมเช็ดเทาจากเศษผา การอบรมใหความรูแกประชาชน 5,000 บานหวยคิง หมูที่ 6 กศน.แมเมาะ

5 กิจกรรมการตัดเย็บผลิตภัณฑจากผา การอบรมใหความรูแกประชาชน 5,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กศน.แมเมาะ

6 กิจกรรมการทําน้ํายาอเนกประสงค
สมุนไพรเพื่อลดคาใชจายในครัวเรือน

การอบรมใหความรูแกประชาชน 5,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กศน.แมเมาะ

165,000รวม

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.
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ม.
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.
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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

100,000 อําเภอแมเมาะ สํานักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ)

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

งาน (3) การแสดง

300,000 บานใหมนาแขม หมู
ที่ 7

สํานักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ)

480,000รวม

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 38    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการดาดคอนกรีตรอบสระน้ําพรอม
กอสรางทอระบายน้ํา สระน้ําเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

(1) โดยทําการดาดคอนกรีตรอบสระ
เก็บน้ํา ขนาดความกวางไมนอยกวา 

5.00 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา

 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

และอื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของทาง ทต.แมเมาะ

495,000 บานนาแขมพัฒนา 
หมูที่ 11

กองชาง

2 โครงการวางระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร
 จากเหมืองแมปงตอนลาง ถึงลําหวย

ไคร บานปงชัย หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการวางทอ PVC ขนาด Ø
 8 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 202.00 เมตร 

พรอมประตูน้ํา 1 จุด และอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

379,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 39    

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

3 โครงการติดตั้งประตูน้ําปากเหมืองแม
ปงตอนบนและตอนลาง บานปงชัย หมู

ที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) โดยทําการติดตั้งตั้งประตูน้ํา
เหล็กหลอ จํานวน 2 จุด และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

60,000 บานปงชัย หมูที่ 5 กองชาง

4 โครงการกอสรางศูนยบริการ
นักทองเที่ยวอําเภอแมเมาะ

(1) โดยทําการกอสรงอาคารบริการ
นักทองเที่ยว  (2) อาคารหองน้ํา 

และอื่นๆ  (3) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

3,000,000 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

สํานักปลัด

3,934,000รวม
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 40      

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 

จังหวัดลําปาง และบริเวณสถานี

ดับเพลิงบานหวยเปด

100,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

2 โครงการฝกซอมแผนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ดําเนินการฝกซอมแผนฯ โดยสมมุติ
สถานการณภัยขึ้น เพื่อเปนการ

ฝกซอมและเตรียมความพรอมรับกับ

เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้ง

นํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติรองรับ

กับสถานการณภัยเมืองยามที่เกิดขึ้น

จริงไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 41      

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

3 โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ไฟปาหมอกควันในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

เพื่อเปนการกําหนดบทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบของกลุมเปาหมาย 

ในการชวยเหลือเจาหนาที่ในการ

ปองกันและบรรเทาภัยจาก

สถานการณการเกิดปญหาจากไฟปา

และหมอกควันแบบบูรณาการ

รวมกันไดอยางประสิทธิภาพ

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

4 โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเปนฐาน

เพื่อใหอบรมเยาวชนที่มีภูมิลําเนา
อาศัยอยูเขตในพื้นที่ของเทศบาล

ตําบลแมเมาะไดมีความรู เขามามี

บทบาทและมีสวนรวมกับการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัดเทศบาล

100,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 42      

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

ดําเนินการฝกอบรมทบทวนองค
ความรูทางดานตางๆ ที่เกี่ยวของฯ 

กับการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในพื้นที่รับผิดชอบใหแกสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู

และทักษะในการปฏิบัติงาน

200,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

6 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล    

แมเมาะ

เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหแกชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ ใหมีความรูความเขาใจ

ในการจัดการสาธารณภัยเบื้องตน 

ระบบบัญชาการเหตุการณ 

(Incident Command System : 

ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหาร

จัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่

เปนรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน

 สามารถบัญชาการและปฎิบัติ

รวมกับชุดปฏิบัติการอื่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

150,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 43      

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

7 โครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

(1) ใหความชวยเหลือประชาชนและ
ผูประสบภัยตางๆ ภายในพื้นที่ตําบล

แมเมาะ

100,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

750,000รวม
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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 โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอ (1) จัดอบรมใหความรู (2) จัด
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ 

(3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

80,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

4.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

4.2 แผนงานสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.
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.
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4 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

(1) จัดอบรมใหความรู (2) ศึกษาดู
งานหนวงานอื่นที่ดําเนินการประสบ

ความสําเร็จ (3) จัดซื้อจัดหาวัสด

อุปกรณที่เกี่ยวของ

240,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

470,000รวม
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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 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัด
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ 

(3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ

เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

60,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (1) กิจกรรมอบรม/สาธิตดานอาชีพ 
(2) กิจกรรวันคนพิการ

30,000 ทต.แมเมาะ และ
อาคารผูสูงอายุ ม.8

กอง
สวัสดิการ

สังคม

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.
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ค.
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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.ย

.
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4 โครงการ D.A.R.E. สอนนักเรียนระดับชั้น ป.5 50,000 ร.ร.ในพื้นที่ ตําบลแม
เมาะ

สภ.แมเมาะ

5 โครงการอาสาจราจร อบรมใหความรูนักเรียน/นักศึกษา 30,000 ร.ร.ในพื้นที่ ตําบลแม
เมาะ

สภ.แมเมาะ

6 โครงการอาสาจราจร อบรมใหความรู อปพร. 30,000 ตําบลแมเมาะ สภ.แมเมาะ

7 โครงการเยาวชนวัยใสหางไกลยาเสพติด อบรมใหความรู/ศึกษาดูงานเรือนจํา 50,000 ตําบลแมเมาะ/
เรือนจําในจังหวัด

ลําปาง

สภ.แมเมาะ

8 โครงการอาสาสมัครรวมพลังปองกันภัย
ยาเสพติดใหชุมชน

อบรมใหความรู 50,000 ตําบลแมเมาะ สภ.แมเมาะ

360,000รวม
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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

5 กิจกรรมการออกกําลังกายใสใจสุขภาพ การอบรมใหประชาชน 5,000 บานปงชัย กศน.แมเมาะ

655,000รวม

4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัด
การศึกษาและสงเสริมการศึกษาของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

6,224,800 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

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

5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

5.1 แผนงานการศึกษา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.
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.ย
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5 อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะวิทยา ตาม
โครงการจางวิทยากรชาวตางประเทศ

เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน

อุดหนุนใหโรงเรียนแมเมาะวิทยา
ดําเนินการ

350,000 โรงเรียนแมเมาะวิทยา กองการศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน1) ตามโครงการจางวิทยากร

ชาวตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1) ดําเนินการ

200,000    โรงเรียนอนุบาล   
 แมเมาะ (ชุมชน 1)

กองการศึกษา

7 อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ.แมเมาะ ตามโครงการ

จางวิทยากรพิเศษเฉพาะทางเพื่อพัฒนา

และสงเสริมคุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0

อุดหนุนใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แมเมาะ ดําเนินการ

100,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ 

กฟผ.แมเมาะ

กองการศึกษา

8 อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแขม ตาม
โครงการอาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนวัดบานแขม
ดําเนินการ

884,000 โรงเรียนวัดบานแขม กองการศึกษา

9 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน1) ตามโครงการอาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1) ดําเนินการ

4,460,000    โรงเรียนอนุบาล   
 แมเมาะ (ชุมชน 1)

กองการศึกษา

10 โครงการสงเสริมการรูหนังสือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ประชาชน

0 ตําบลแมเมาะ กศน.แมเมาะ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

5.1 แผนงานการศึกษา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
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11 โครงการงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ประชาชน

0 ตําบลแมเมาะ กศน.แมเมาะ

12 กิจกรรม กศน. ตําบลสงเสริมการอาน
บานหนังสือชุมชน

การจัดกิจกรรม/ประชาชน 0 ตําบลแมเมาะ กศน.แมเมาะ

13 กิจกรรมสงเสริมการอานในวันเด็ก
แหงชาติ

การจัดกิจกรรม/ประชาชน 0 บานเมาะหลวง หมูที่
 8

กศน.แมเมาะ

14 กิจกรรม กศน. ตําบลสงเสริมการอาน
เคลื่อนที่

การจัดกิจกรรม/ประชาชน 0 ตําบลแมเมาะ กศน.แมเมาะ

12,518,800รวม
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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

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําป

กิจกรรมลอยกระทง ประกวดขบวน/
กระทงเล็ก/นางนพมาศ จัด

นิทรรศการประวัติกระทง

300,000 สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ หมูที่ 8

กองการศึกษา

4 โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรม
ทองถิ่นจากรุนสูรุน

กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาแตละ
ดานใหกับผูเขารวมกิจกรรม โดย

วิทยากรทองถิ่น

80,000 อาคารศูนย
วัฒนธรรมแมเมาะ

กองการศึกษา

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมหลอเทียนพรรษา กิจกรรม
นิทรรศการใหความรูรณรงค ลด ละ

เลิกอบายมุข กิจกรรมแหเทียน

100,000 ทต.แมเมาะ กองการศึกษา

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ
 ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมตาม

ประเพณีและสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

อุดหนุนใหสภาวัฒนธรรมอําเภอ    
แมเมาะ ดําเนินการ

70,000 สภาวัฒนธรรม
อําเภอแมเมาะ

กองการศึกษา

7 กิจกรรมการประดับตกแตงผาในงานพิธี การอบรมใหประชาชน 5,000 บานหวยรากไม หมูที่
 2

กศน.แมเมาะ

8 กิจกรรมการจัดทําเครื่องใชในงานพิธี การอบรมใหประชาชน 5,000 บานเวียงสวรรค หมู
ที่ 9

กศน.แมเมาะ

960,000รวม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารที่ครบวาระหรือ

ตําแหนงวาง

1,500,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 300,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยบริการตาม
ชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลไมนอย

กวา 2 ครั้งตอป

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

4 โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

กิจกรรมบูรณาการรวม อปท.ใน
พื้นที่อําเภอแมเมาะในการสนับสนุน

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนของ อปท. ระดับอําเภอฯ

30,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

5 โครงการพัฒนาความรูเพิ่มศักยภาพ
การมีสวนรวมเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกผูนํา
และเยาวชนในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

40,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

6 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมพัฒนาองคกรฯ 50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

7 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
"การสรางจิตสํานึกเครือขายตอตาน

การทุจริตยุคใหม ปราศจากการทุจริต

คอรรัปชั่น"

จัดประชุมผูแทนชุมชนเพื่อจัดตั้งเปน
เครือขายตอตานการทุจริตภาครัฐ

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

8 โครงการใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่
ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลแมเมาะ

จัดประชุมเพื่อใหความรูเรื่อง
บทบาทหนาที่ของผูบริหารและ

สมาชิกสภาที่มีอยูเดิมและไดรับการ

เลือกตั้งใหม

30,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

9 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ (2) ให

ประชาชนหรือกลุมเปาหมายไดฝก

ปฎิบัติการจัดทําแผน (3) รวมเสนอ

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ

พัฒนาตําบลแมเมาะ

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานแผน)

10 โครงการขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) เพื่อ

การจัดการตนเองตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนหมูบาน (แผนชุมชน) (2) 

รวมกันจัดทําแผนหมูบาน (3) เสนอ

แนวทางการจัดทําแผนหมูบาน

50,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานแผน)

11 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนัก
ประชาสัมพันธและมัคคุเทศกทองถิ่น

ตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธและทักษะการเปน

มัคคุเทศกทองถิ่น (2) ฝกภาคปฏิบัติ 

(3) ศึกษาดูงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

และเปนที่ยอมรับ

100,000 จังหวัดเชียงราย สํานักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ)

2,250,000รวม
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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

400,000รวม

6.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการผูสูงอายุยิ้ม กิจกรรมหลักสูตรอบรมดานสุขภาพ,
 ประเพณ,ี วัฒนธรรรม และดาน

สงเสริมอาชีพ

400,000 ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาผูสูงอายุ (บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8)

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลแมเมาะ

อบรมใหความรูและศึกษาดูงานดาน
กองทุนฯ

100,000 หมูที่ 1 - 12 กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

อบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
กิจกรรมผูสูงอายุ

600,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม

1,100,000รวม

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.



59

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 59

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขประจํา

หมูบาน

(1) จัดอบรมใหความรู (2) ศึกษาดู
งานหนวยงานอื่นที่ดําเนินการที่

ประสบความสําเร็จ (3) จัดซื้อจัดหา

วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

500,000 กอง
สาธารณสุข

500,000

6.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

รวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชน
ดานกฎหมายควบคุมอาคารและการผัง

เมือง

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมและการผังเมือง

60,000 ทต.แมเมาะ กองชาง

60,000รวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร



เทศบาลตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง
(แบบ ผด. 02/1)

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) เจาะกระดาษไดไม

นอยกวา 300 แผน หรือ (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000 ทต.แมเมาะ กองคลัง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

2 เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดละเอียด เครื่องทําลายเอกสารแบบตัด
ละเอียด จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) ทําลายครั้งละ 20 แผน (2)

 ขนาดที่กําหนดเปนแบบทําลายขั้น

ต่ําต่ําครั้ง (3) ขนาดกระดาษหลัง

ทําลายความกวางระหวาง 3-5 

มิลลิเมตร และความยาวระหวาง 

25-40 มิลลิเมตร หรือ (4) ตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ  หรือ (5) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

52,800 ทต.แมเมาะ กองคลัง
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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. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

3 เครื่องโทรศัพทไรสาย เครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวน 3 
เครื่องๆ ละ 4,500 บาท โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ดังนี้ (1) เครื่องโทรศัพทไรสาย (2) 

หนาจอ LCD ขนาดใหญ 1.8 นิ้ว 

มองเห็นได (3) แสดงหมายเลขโทรเขา 

(หมายเลขผูโทรเขา) (4) หนวยความจํา

หมุนหมายเลข 10 หมายเลข (5) รอง

รับสายโทรเดียว (6) 100 ความทรงจํา

สมุดโทรศัพท (7) ระบบตอบรับ

สามารถบันทึกไดอะล็อกสูงสุด 18 นาที

 (8) ระบบโทรศัพทของลําโพงสําหรับ

มือฟรีโดยไมตองยกหูโทรศัพท (9) ปุม

โทรซ้ําเพื่อโทรซ้ําหมายเลขลาสุดได 

(10) ปุมแฟลชสําหรับรอสายหรือสงตอ

สายสาขา (11) ชวงการใชงานจํากัดใน 

250 เมตร ในกลางแจง / ไมเกิน 50 

เมตร ในการสรางสิ่งกีดขวาง (12) 

ขับเคลื่อนดวยแบตเตอรี่แบบชารจ 

AAA NI-MH หรือ (13) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (14) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

13,500 ทต.แมเมาะ กองคลัง
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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. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4 ตูเหล็กแบบ 2 บาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 20 ตูๆ
 ละ 5,500 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มี

มือจับชนิดบิด (2) มีแผนชั้นปรับ

ระดับ 3 ชิ้น (3) คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(มอก.) หรือ (4) ตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ หรือ 

(5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

55,000 ทต.แมเมาะ กองคลัง

รวม 4 131,300
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เกาอี้ประชุม เกาอี้ประชุม จํานวน 30 ตัวๆ ละ 
850 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

เกาอี้ประชุม ขนาด (ก) 432 x (ล) 

550 x (ส) 905 มม. (2) เกาอี้

ประชุมชนิดโครงสรางทําจากเหล็ก

ชุบโครเมียม เหล็กหนา 1.2 มม. (3)

 ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ําหุมหนังเทียม 

(4) ขาเหล็กชุบโครเมียม มีพลาสติก

ปดปลายขา หรือ (5) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (6) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

25,500 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(ปองกัน)

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

2 ตูเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้นบานกระจก
เลื่อน จํานวน 2 ตู

ตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้น บาน
กระจกเลื่อน จํานวน 1 ตูๆ ละ 

6,500 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ขนาดไมนอยกวา (ก) 916 x (ล) 458

 x (ส) 1,830 มม. (2) บานประตู

กระจกทําจากเหล็กแผนหนาไมนอย

กวา 0.5 ม.ม. (3) มีแผนชั้นทําจาก

เหล็กหนาไมนอยกวา 0.5 ม.ม. 

จํานวน 2 แผน ปรับระดับได (4) 

บานกระจกเลื่อนล็อคดวยระบบ

กุญแจ (5) สวนที่เปนเหล็กตอง

เคลือบผิวกันสนิมและพนสีทับ หรือ 

(6) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของ

สํานักงบประมาณ หรือ (7) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

6,500 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(ปองกัน)
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

3 โตะประชุม โตะประชุม จํานวน 6 ตัวๆ ละ 
4,200 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

โตะประชุม ขนาด (ย) 180 x (ก) 60

 x (ส) 73 ซม. (2) หนาโตะเปนไม

เต็มแผน ดานบนปดดวยโฟเมกา 

ลายไม (3) ขาโตะทําจากเหล็กมีบัง

หนาทําจากเหล็กปดดานขางและชั้น

วางของปลายขามีปุมปรับระดับ หรือ

 (4) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

 หรือ (5) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

25,200 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(ปองกัน)
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4 ถังน้ําแสตนเลส บรรจุน้ํา 1,500 ลิตร ถังน้ําสแตนเลส บรรจุน้ํา 1,500 
ลิตร จํานวน 10 ถังๆ ละ 14,000 

บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ถังน้ําสแตน

เลส สามารถบรรจุน้ําไมนอยกวา 

1,500 ลิตร พรอมขาตั้งและกอกน้ํา 

(2) ติดตั้งอุปกรณ พรอมใชงาน หรือ 

(3) จัดหาโดยสืบราคาทองตลาด 

หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

140,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด 
(ปองกัน)

รวม 4 197,200
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เกาอี้นักเรียน เกาอี้นักเรียน  จํานวน 440 ตัวๆ ละ 
350 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(1)ขนาดไมนอยกวา กวาง 34 ซม. ลึก 

32 ซม. สูง 55 ซม. โครงขาทําจากเหล็ก

เหลี่ยม แผนไมรองนั่งทําจากไมปาร

ติเกลเต็มแผนปดทับดวยโฟเมกา ติด

ขอบ pvc หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (3) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

154,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

2 เกาอี้พลาสติกมีพนักพิง เกาอี้พลาสติกมีพนักพิง จํานวน 50 
ตัวๆละ 300 บาท โดยมีคุณลักษณะ

เบื้องตน ดังนี้ (1) เกาอี้พลาสติกมีพนัก

พิง หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

15,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต. แมเมาะ

กองการศึกษา

1.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

1.3 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter) จํานวน 3

 เครื่องๆละ 48,100 บาท โดยมี

คุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) ขนาดที่

กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 30,000 บี

ทียู (2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวม

คาติดตั้ง (3) เครื่องปรับอากาศที่มี

ความสามารถในการทําความเย็นขนาด

ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 (4) 

ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ

สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น

และหนวยระบายความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน (5) มีความหนวงเวลาการ

ทํางานของคอมเพรสเซอร หรือ (6) 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ หรือ (7) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

144,300 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แมเมาะ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.3 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

4 ชั้นวาง 3 ชั้น 1 ชอง ชั้นวาง 3 ชั้น 1 ชอง  จํานวน 70 
ตัวๆละ 450 บาท โดยมีคุณลักษณะ

เบื้องตน ดังนี้ (1)ขนาดกวางไมนอย

กวา 30 ซม. ยาว 40 ซม. สูง 85 ซม.

 หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

31,500 โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ทต. แมเมาะ

กองการศึกษา

5 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก ขนาด 4
 ฟุต

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก 
จํานวน 20 ตูๆละ 4,000 บาท โดย

มีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1)ขนาด

 4 ฟุต ยาวไมนอยกวา 118 ซม.ลึก 

40 ซม. สูง 87 ซม.หรือ (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด (3)ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

80,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.3 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

6 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ 
ขนาด 4 ฟุต

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
ทึบ จํานวน 10 ตูๆละ 4,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ 

(1)ขนาด 4 ฟุต ยาวไมนอยกวา 118

 ซม.ลึก 40 ซม. สูง 8.7 ซม. หรือ (2)

 จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

40,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แมเมาะ

กองการศึกษา

7 โตะนักเรียน โตะนักเรียน  จํานวน 70 ตัวๆละ 
2,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(1)ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม. โครงขาทํา

จากเหล็กเหลี่ยม แผนไมรองนั่งทํา

จากไมปารติเกลเต็มแผนปดทับ

ดวยโฟเมกา ติดขอบ pvc หรือ (2) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

147,000 โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.3 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

8 โตะพับอเนกประสงค โตะพับเอนกประสงค จํานวน 60 
ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1)หนา

โตะทําจากพลาสติกHDPE สีขาว 

หนาโตกันน้ําได ขาโตะเปนเหล็ก

กลมทําสีดําเกล็ดเงิน สามารถพับเก็บ

ไดขนาดไมนอยกวา (ย) 180 x (ก) 

75 x (ส) 73 ซม. หรือ (2) ราคา

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไม

สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑได หรือ (3) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (4) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

150,000 โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ทต. แมเมาะ

กองการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1.3 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

9 โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ 
จํานวน 40 ชุดๆละ 3,800 บาท 

โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) 

โตะขนาด (ย)80 (ก)60 (ส)60 ซม. 

ทําจากไมมีชั้นวางคียบอรด มีที่วาง

ซีพียู ดานลาง (2) เกาอี้คอมพิวเตอร

แบบโครงสรางไม ไมมีลอ (3)จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด (4)ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

152,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

10 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พัดลมติดผนัง จํานวน 40 ตัวๆละ 
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ

เบื้องตน ดังนี้ (1) พัดลมติดผนัง 

ขนาด 18 นิ้ว หรือ (2) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

50,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

รวม 10 963,800
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน

 ดังนี้ (1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไม

นอยกวา 800 VA (480 Watts) (2) 

สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 

15 นาที หรือ (3) ตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (4) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

2,500 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.
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.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.
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.

2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มี

หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอกยวา 6 แกนหลัก (6

 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา

 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี

ที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 

หนวย (2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 12 MB (3) มีหนวยประมวลผลเพื่อ

แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้ (3.1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB 

หรือ (3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู

ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ (3.3) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 

GB (4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB (5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดไมนอยกวา 480 GB 

จํานวน 1 หนวย (6) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 

หนวย (7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง (9) มี

แปนพิมพและเมาส (10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา

 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  หรือ(11) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (12) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

30,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด
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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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3 คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 4 

เครื่องๆ ละ 20,000 บาท โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม

นอยกวา 4 แกนหลัก (4core) ที่มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 

2.2GHZ (2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB (3) มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB (4)

 มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว 

และมีความละเอียดไมนอยกวา 

2,048x1,536 Pixel (5) สามารถใชงานได

ไมนอยกวา Wi-Fi Z802.11b,g,n,ac.) , 

Bluetooth และ GPS (6) มีอุปกรณ

เชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้ง

ภายในตัวเครื่อง (built-in) (7) มีอุปกรณ

การเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณ

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต (8) มีกลองดานหนา

ความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel 

(9) มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอย

กวา 8 Megapixel หรือ (10) ตามประกาศ

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (11) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

80,000 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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4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 

เครื่อง ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) มีหนวยประมวลผลกลาง

(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1

 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

 ขนาดไมนอยกวา 4 MB (3) มีหนวยความจําหลัก

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา

 4 GB (4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250

 GB จํานวน 1 หนวย (5) มี DVD-RW หรือดีกวา

 จํานวน 1 หนวย (6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง (7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ

 USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง (8) มี

แปนพิมพและเมาส(9) มีจอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย หรือ (10) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (11) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

17,000 ทต.แมเมาะ กองคลัง
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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 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด

 Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท โดยมี

รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1)

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200 x 1,200 dpi (2) มีความเร็วในการ

พิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 

หนาตอนาที (ppm) (3) สามารถพิมพ

เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได (4) มี

หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 

128 MB (5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ

 USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง (6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T

 หรือดีกวา จํานวนไมนอกยวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g,n) ได (7) มีถาดใส

กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน (8) 

สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 

Custom หรือ (9) ตามประกาศเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (10) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

26,700 ทต.แมเมาะ กองคลัง

5 156,200



80       

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 80       

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี

กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800

 VA (480 Watts) สามารถสํารอง

ไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที หรือ 

(2) ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร (3)ตามความจําเปน

และเหมาะสม

12,500 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

2.2 แผนงานการศึกษา

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

เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน

 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (1) มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi (2) มี

ความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ 

A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) (3) 

มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) (4) 

สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได (5)

 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย

กวา 128 MB (6) มีชองเชื่อมตอ (Interface)

 แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา

 1 ชอง (7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T

 หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได (8) มีถาดใส

กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

(9) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ

 Custom หรือ (10) ตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 หรือ (11) ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

รวม 2 22,500
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 กลองวิดีโอ กลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
30,000 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

บันทึกวิดีโอ 4K บันทึกแบบ 4K 

Ultra HD (2) ขนาดพิกเซลที่ใชงาน

จริง (วิดีโอ) ไมนอยกวา 8.29 ลาน

พิกเซล (16:9) (3) ซูมออปติคอล ไม

นอยกวา 10x (4) มีระบบ CLEAR 

IMAGE ZOOM ไมนอยกวา 4K : 

15x HD : 20x9 หรือ (5) จัดหาโดย

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (6) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

30,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

มิ.
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2 กลองถายภาพ กลองถายภาพ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 58,000 

บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ดังนี้ (1) เปนกลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดี่ยว

 DSLR ชนิดเปลี่ยนเลนสได (2) มีจุดรับภาพดวย

ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล (3) มี

จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว (4) มี 

Hot-shoe สําหรับติดตั้ง แฟลชภายนอกเพิ่มเติม

ได (5) ถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพรอม

เสียงแบบ Full HD (6) บันทึกภาพเก็บลงวัใน 

Memory Card แบบถอดได และสามารถถอด

เปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกสามารถ

ถายขอมูลจากกลองไปยังคอมพิวเตอรได (7) 

บันทึกภาพลงในหนวยความจําไปไฟลภาพแบบ 

JPEG และ RAW ลงใน SD/SDHC/SDXC หรือ

ดีกวา (8) มีเลนสซูมยี่หอเดียวกับตัวกลอง ขนาด

ทางยาวโฟกัสอยูในชวงไมนอยกวา 18 - 200 

mm. หรือดีกวา มีขนาดรูรับแสง (f-stops) อยู

ในชวง 3.5 - 5.6 มีระบบปองกันภาพสั่นไหว (9) 

มีชองมองภาพ (10) มีสื่อบันทึกแบบ SD Card 

ขนาดความจุไมนอยกวา 32 GB (11) ใชพลังงาน

จากแบตเตอรี่ Lithium-Ion สําหรับกลอง 

จํานวน 1 กอน พรอมอุปกรณการชารจ หรือ (12)

 จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (13) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

58,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด

รวม 2 88,000
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ
 XGA  ขนาด 3,500 ANSI Lumens

 จํานวน 14 เครื่องๆละ 30,300 

บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1)เปนเครื่องฉายภาพเลนส

เดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อ

ฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ 

ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 

ระดับ XGA เปนระดับความละเอียด

ของภาพที่ True ขนาดที่กําหนด

เปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 

หรือ (2) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ หรือ 

(3)ตามความจําเปนและเหมาะสม

424,200 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา
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3.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
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3.2 แผนงานการศึกษา

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

2 จอรับภาพ ชนิดแขวนมือดึง (wall 
screen)

จอรับภาพ ชนิดแขวนมือดึง (Wall
 Screen) ขนาดเสนทแยงมุม  120

 นิ้ว จํานวน 21 เครื่องๆละ 6,500 

บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1)ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว

 หรือ 72x96 นิ้ว หรือ  (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

91,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

รวม 2 515,200
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 รถสามลอเครื่อง รถสามลอเครื่อง จํานวน 2 คันๆ ละ
 120,000 บาท มีคุณลักษณะสังเขป

 ดังนี้ (1) เครื่องยนตเบนซิน สูบเดี่ยว

 4 จังหวะ (2) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 150 ซีซี (3) ระบายความ

รอนดวยอากาศ (4) ควบคุมการจุด

ระเบิดดวยระบบ CDI (5) ระบบเกียร

 เดินหนา 5 ถอยหลัง 5 (6) ระบบ

ขับเคลื่อนชนิดเพลาขับ (7) น้ําหนัก

บรรทุกไดไมต่ํากวา 500 กก. 

น้ําหนักรถเปลา 390 กก.

240,000 ทต.แมเมาะ กอง
สาธารณสุข
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4.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
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4.3 แผนงานสาธารณสุข

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ

(8) มีระบบเบรก ดัมพเบรก (9) มีไฟ
สองสวางดานหนา (10) มีสัญญาณ

ไฟเลี้ยว หนา-หลัง ซาย-ขวา (11) 

กระบะสามารถยกได (12) กระบะ

เปดไดทั้ง 3 ดาน (13) ระบบสตารท

ไฟฟาและคันสตารทเทา (14) ขนาด

มิติรถไมนอยกวา 330x130x145 

ซม. (15) ขนาดมิติกระบะไมนอยกวา

 180x130x31 ซม. (16) ขนาดลอ

ยางหนาและหลัง 

110/90-16/5.00-12 (17) มีหลังคา

ไฟเบอรสวนคนขับ (18) เสริมคอก 3

 ดาน (19) พรอมติดตั้งไฟไซเรน (20)

 พนสีโลโกเทศบาลพรอมเลขครุภัณฑ

 ติดกับตัวรถทั้งสองดาน หรือ (21) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (22) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

รวม 1 240,000
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 วิทยุสื่อสาร ยาน VHF/FM ขนิดมือถือ 
ขนาดกําลังสงไมนอยกวา 5 วัตต

เครื่องรับสง-วิทยุสื่อสาร ยาน VHF/FM 

ชนิดมือถือ ขนาดกําลังสงไมนอยกวา 5 

วัตต จํานวน 12 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) เปนเครื่องรับ-สงวิทยุคมนาคม

แบบสังเคราะหความถี่ประเภทสอง ซึ่ง

สามารถใชงานรวมกับระบบการสื่อสารขง

กรมการปกครองที่มีอยูเดิมได (2) มีขนาด

เล็ก กระทัดรัด ถือหรือตัวเหน็บติดตัวใช

งานไดอยางสะดวกในระหวางการปฏิบัติ

หนาที่  (3) โครงสรางตัวเครื่องมีความ

แข็งแรง ทนทานตอการตก กระแทก และ

สามารถปอกงันน้ําและฝุนละอองไดดี ตาม

มาตรฐาน MIL-STD-810 C/D/E และ 

IPx4 หรือดีกวา (4) มียานความถี่ใชงาน

ระหวาง 136-174 MHz  (5) มีชองความถี่

ใชงานไดทั้งระบบ SIMPLEX และ 

SEMI-DUPLEX

144,000 สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

5. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
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5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

5. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

 (6) มีวงจรตัดการทํางานของภาคสงเมื่อ

สงสัญญาณเกินกวาเวลาที่กําหนด (7) การ

เปลี่ยนแปลงความถี่และขอมูลการใชงาน

โดยใช SOFTWARE โปรแกรม (8) ใช

พลังงานกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ประจํา

เครื่องชนิดประจุไฟใหมได (9) มีวงจรการ

สแกนชองความถี่ที่เลือกไวและกําหนดใหมี

ชองความถี่ PRIORITY ได (10) มีหนาจอ

แสดงชองใชงาน และแสดงสัญลักษณ

ระดับแรงดันกระแสไฟแบตเตอรี่ (11) มี

ระบบสง DTMF IDENTIFICATION 

NUMBER ไดไมนอยกวา 5 หลักหลังการ

ปลอยคีย (12) สามารถใชงานไดทั้งแบบ 

CARRIER SQIELCH และ CODE 

SQUELCH โดย CONTROLLED 

SQUELCH SYSTEM (CTCSS) และ 

CONTROLLED SQUELCH SYSTEM 

(CDCSS หรือ DCS) หรือ (13)  ราคานอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได หรือ 

(14) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ

 (16) ตามความจําเปนและเหมาะสม

รวม 1 144,000



90      

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 90        

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 โทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV 
ขนาด 32 นิ้ว

โทรทัศนสี แอล อี ดี (LED TV) แบบ 

Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 

1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน

 4 เครื่องๆละ 8,600 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ (1)ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล 

ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32

 นิ้ว แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED 

Backlight สามารถเชื่อมตออินเตอรเนตได

(Smart TV) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 

ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและ

เสียง ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง 

รองรับไฟลภาพ เพลงและภาพยนตร มี

ตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital)ในตัว หรือ 

(2) ตามบัญชีเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ

 ของสํานักงบประมาณ หรือ (3) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

34,400 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

รวม 1 34,400

5.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

5. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม

เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15
 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่องๆละ

18,000 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปน

ขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละ

ไมนอยกวาที่กําหนด (2) เปน

เครื่องแบบถังเดี่ยว เปดฝาบน (3) มี

ระบบปนแหงหรือหมาด หรือ (4) 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ของสํานักงบประมาณ หรือ (5) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

18,000 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา
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.

6.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
ย.
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6.1 แผนงานการศึกษา

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

2 ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 
1 ตูๆละ18,500 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้น

ต่ํา (2) เปนรุนที่รับฉลาก

ประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (3) การ

จัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึง

การประหยัดพลังงานไฟฟาดวย

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา

 หรือ (4) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ หรือ 

(5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

18,500 โรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ

กองการศึกษา

รวม 2 36,500
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล 
จํานวน 9 เครื่องๆละ 800 บาท โดย

มีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) 

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล หรือ 

(2) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

 หรือ (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

7,200 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แมเมาะ

กองการศึกษา

รวม 1 7,200
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7.1 แผนงานการศึกษา

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 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ถังสีแดง) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง(ถัง
สีแดง) จํานวน 5 ถังๆละ 1,500 

บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ 

(1) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง

(ถังสีแดง) หรือ (2) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

7,500 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แมเมาะ

กองการศึกษา

รวม 1 7,500
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8.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

8. ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เลื่อยยนต บารยาว ขนาดไมต่ํากวา 12
 นิ้ว

เลื่อยยนต บารยาว ขนาดไมต่ํากวา 
12 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 

บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เครื่องยนต 2 

จังหวะ ไมต่ํากวา 1.6 แรงมา (2) แผน

บังคับโซมีความยาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 

(3) ปรับตั้งความตึงของโซได (4) คาบูเร

เตอร หรือเมมเบรนคาบูเรเตอร (5) 

ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส (6) โซ

ขนาด 3/8 นิ้ว (7) เครื่องมือสําหรับ

ถอดประกอบ (8) คูมือภาษาไทย (9) 

ระบบสตารทลานทด 2 ชั้น ดึงเบา (10)

 มีการรับประกันสินคาไมนอยกวา 6 

เดือน หรือ (11) จัดหาโดยสืบราคา

ทองตลาด หรือ (12) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

30,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

9. ประเภทครุภัณฑการเกษตร



96

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 96

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
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9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

9. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

2 เลื่อยยนต บารยาว ขนาดไมต่ํากวา 20
 นิ้ว

เลื่อยยนต บารยาว ขนาดไมต่ํากวา
 20 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆ ละ 28,000

 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปน

เครื่องยนต 2 จังหวะ หรือ 4 จังหวะ

 ระบบคารบูเรเตอร (2) มีกําลัง

แรงมา ไมนอยกวา 4 แรงมา (3) มี

บารโซยาวไมนอยกวา 20 นิ้ว (4) มี

ระบบปองกันการสั่นสะเทือน 

ทํางานนุมนวล ชวยใหผูใชทํางาน

นานขึ้น (5) ตัวเครื่องพรอมอุปกรณ

เครื่องมือบํารุงรักษาเบื้องตน มีคูมือ

การใชงาน (6) มีการรับประกันสินคา

ไมนอยกวา 6 เดือน หรือ (7) จัดหา

โดยสืบราคาทองตลาด หรือ (8) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

56,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก มิ.
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9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

9. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

3 ปมน้ํา ปมน้ํา สําหรับเติมรถดับเพลิง จํานวน 2 ชุดๆ 

ละ 190,000 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มอเตอร

ไฟฟามีขนาดไมต่ํากวา 7.5 แรงมา หรือ 5.5 

กิโลวัตต (2) สูบน้ําไดไมนอยกวา 1,500 ลิตร/

นาที (3) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช

มอเตอรไฟฟา (4) ขนาดทอเขา-ออก ไมนอย

กวา 4/3 นิ้ว (5) สูบน้ําไดไมนอยกวาปริมาตรที่

กําหดน (6) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 14 เมตร 

หรือประมาณแนวราบ 140 เมตร (7) อุปกรณ

ประกอบเครื่องสูบน้ํา ทอดูด ทอสงน้ํา พรอม

ทุนลอยน้ํา (8) ตูควบคุมพรอมระบบไฟฟา 

มิเตอรไฟฟา (9) อุปกรณประกอบของเครื่อง

สูบน้ําและของมอเตอรไฟฟาพรอมทอดูดและ

สงน้ํา พรอมอุปกรณืไฟฟาครบชุด ติดตั้งพรอม

ที่จะใชงาน หรือ (10) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑได หรือ (11) จัดหาโดย

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (12) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม (จุดติดตั้งบริเวณอางเก็บ

น้ําเมาะสถานี พื้นที่หมูที่ 4 (บานเมาะสถานี), 

อางเก็บน้ําทางสายไฟแรงสูง เสนทางไปบาน

เมาะสถานี)

380,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

รวม 3 466,000
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องพนสะพายหลังชนิดละอองฝอย
ละเอียด ULV ขนาดเล็ก

เครื่องพนสะพายหลังชนิดละออง
ฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 85,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) เครื่องยนตเบนซิน 2

 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง (2) กําลัง

เครื่องยนต 5 แรงมา สําหรับการ

ปองกัน กําจัดแมลงซึ่งเปนพาหะนํา

โรค เชน ยุง แมลง เปนตน หรือ (3) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

170,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข

รวม 1 170,000
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9.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

9. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 เครื่องเปาลมใบไม ชนิดเครื่องยนต 4 
จังหวะ

เครื่องเปาลมใบไม ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 19,000 บาท โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี(้1) 

เปนแบบเปสะพายหลัง ชวยลดความเมื่อยลา 

เหมาะกับการใชงานที่ตอเนื่อง (2) เครื่องยนต 4 

จังหวะ ระบบจุดเชื้อเพลิง : Solid state ignition

 (จุดระเบิดแบบอิเลคทรอนิกส) (3) สามารถ

สตารทเครื่องยนตไดงาย แมสะพายหลังอยู (4) 

ประหยัดน้ํามัน ใชงานตอเนื่องไดนานไมนอยกวา

 1 ชั่วโมง น้ําหนักสุทธิไมเกิน 12 กิโลกรัม หรือ

น้ําหนักตามมาตรฐานผูผลิต (5) ขนาดเครื่องตาม

มาตรฐานผูผลิต ความจุถังน้ํามันไมนอยกวา 1.5 

ลิตร (6) อัตราความเร็วลม (โดยไมมีทอเปาลม) 

ไมนอยกวา 70 เมตร/วินาที (7) กําลังเครื่องยนต

ไมนอยกวา 70 ซีซี  หรือ (8) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑได หรือ (9) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (10) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

38,000 ตําบลแมเมาะ สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

รวม 1 38,000
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10.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

10. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 ซุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พรอม
ติดตั้ง

ซุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พรอม

ติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) กรอบไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา 

2.20 x 2.20 เมตร พรอมพระบรมฉายา

ลักษณ รัชกาลที่ 10  (2) กรอบตัวอักษร 

"ทรงพระเจริญ" ไฟเบอรกลาส ขนาดไม

นอยกวา 0.6 x 2.20 เมตร (3) พานพุม ไฟ

เบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา 0.60 x 1.50 

เมตร (4) ฐานทําดวยแผนซิงคขึ้นรูป ขนาด

ไมนอยกวา 1.00 x 4.00 เมตร (5) ฐานปูน

 กวาง 4.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร (6) คช

สีห - สิงห ไฟเบอรกลาส ถือฉัตร ซาย-ขวา

 ขนาดความสูงไมนอยกวา 3.50 เมตร (7) 

ตุงกระดางไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา

 0.50 x 4.00 เมตร (8) ปายชื่อหนวยงาน 

หรือ (9) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (10) ตามความจําเปนและเหมาะสม

380,000 ทต.แมเมาะ สํานักปลัด

รวม 1 380,000
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11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ

11. ประเภทครุภัณฑอื่น
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ ครุภัณฑ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก

1 ตะแกรงใสขยะ ตะแกรงใสขยะ จํานวน 10 อันๆ ละ 

6,200 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ตะแกรงใสขยะ มี

ขนาดไมนอยกวา กวาง 1.50 เมตร ยาว 

3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร (2) โครงสราง

ทําจากเหล็กกลอง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.5 มม.

 มีตาขายถักเหล็กปดรอบทุกดาน ขนาด

ชอง 2 นิ้ว (3) มีประตูตะแกรงที่สามารถ

เปด-ปดได 2 ดาน ดานบน 1 บาน 

ดานหนา 2 บาน (4) กลองตะแกรงเหล็กมี

ตะแกรงเหล็กทั้ง 4 ดาน (5) พื้นตะแกรง

เสริมโครงสรางเพื่อรับน้ําหนักขยะ (6) มีลอ

เคลื่อนยายได 4 ลอ (7) พรอมทําสี หรือ 

(8) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ 

(9) ตามความจําเปนและเหมาะสม

62,000 ตําบลแมเมาะ กอง
สาธารณสุข
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11.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
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เทศบาลตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

ปฏิทินกิจกรรม
การจัดทําโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

  ตุลาคม 
2563

สํานักปลัด โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารที่ครบวาระ
หรือตําแหนงวาง

1,500,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

นางนงลักษณ สีตาบุตร

สํานักปลัด โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

กิจกรรมบูรณาการรวม อปท.ในพื้นที่อําเภอแมเมาะในการ
สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 

อปท. ระดับอําเภอฯ

30,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

นางนงลักษณ สีตาบุตร

สํานักปลัด โครงการใหความชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(1) ใหความชวยเหลือประชาชนและผูประสบภัยตางๆ 
ภายในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

100,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

นายอนุชิต แสงวิเชียร

กองสาธารณสุขฯ โครงการบริหารจัดการขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของศูนยจัดการขยะมูล

ฝอยรวมแบบครบวงจร องคการบริหารสวน

จังหวัดลําปาง

อุดหนุนคาบริการจัดการขยะใหกับองคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง

375,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

นางณิชชา ตันติอําไพ

กองสาธารณสุขฯ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

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

เกี่ยวของ

240,000     1 ตุลาคม 2563 - 
31 สิงหาคม 2564

นางณิชชา ตันติอําไพ

ปฏิทินการจัดทําโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2564

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

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

  ตุลาคม 
2563

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะวิทยา ตาม
โครงการจางวิทยากรชาวตางประเทศเพื่อ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

อุดหนุนใหโรงเรียนแมเมาะวิทยากรดําเนินการ 350,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน1) 
ตามโครงการจางวิทยากรชาวตางประเทศ

เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ดําเนินการ 200,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1)

กองการศึกษาฯ อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
กฟผ.แมเมาะ ตามโครงการจางวิทยากร

พิเศษเฉพาะทางเพื่อพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0

อุดหนุนใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ 
ดําเนินการ

100,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แมเมาะ

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแขม ตามโครงการ
อาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนวัดบานแขมดําเนินการ 884,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

โรงเรียนวัดบานแขม

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน1) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ดําเนินการ 4,460,000     1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1)

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันสวรรคต รัชกาลที่ 9) 300,000* 13 ตุลาคม 2563 น.ส.หฤทัย ศรีอุทิศ

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันปยมหาราช) 300,000* 23 ตุลาคม 2563 นางมยุเรศ  สมปาน

กองการศึกษาฯ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป กิจกรรมลอยกระทง ประกวดขบวน/กระทงเล็ก/นางนพมาศ 
จัดนิทรรศการประวัติกระทง

300,000 31 ตุลาคม 2563 นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 
2563

กองคลัง โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษี

ออกสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลนํามาปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน

200,000 1 พฤศจิกายน 2563 -
 31 มกราคม 2564

นางวราภรณ ไคลคง

กองสวัสดิการฯ โครงการผูสูงอายุยิ้ม กิจกรรมหลักสูตรอบรมดานสุขภาพ, ประเพณ,ี วัฒนธรรรม 
และดานสงเสริมอาชีพ

400,000 4 พฤศจิกายน 2563
 -17 มีนาคม 2564

นางพจนัณค เงางาม

กองสวัสดิการฯ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรตาม
แนวพระราชดําริฯ

(1) สํารวจพันธุพืช/ระบบขอมูล (2) เพาะขยาย (3) ปลูกพืช
สมุนไพร (4) ดูแลรักษาพืชสมุนไพร (5) อนุรักษพันธุพืช

30,000 13 พฤศจิกายน 2563 นายลภัสยากร จันทรยอด

ธันวาคม 
2563

กองคลัง โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม

(1) ประชาสัมพันธการชําระภาษี โดยใชปายประชาสัมพันธ 
สปอตประชาสัมพันธ เสียงตามสายตามหมูบาน (2) จัดทํา

แผนสติ๊กเกอรรณรงคการชําระภาษีและคาธรรมเนียม

40,000 1-30 ธันวาคม 2563 นางวราภรณ ไคลคง

กองสาธารณสุขฯ โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและสงเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกตองใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

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

เกี่ยวของ

120,000 1 ธันวาคม 2563 - 31
 กรกฎาคม 2564 

หรือ (ตามประกาศ

ของกรมปศุสัตว)

นางณิชชา ตันติอําไพ

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันพอแหงชาติ) 300,000* 5 ธันวาคม 2563 น.ส.หฤทัย ศรีอุทิศ

สํานักปลัด โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการไฟปา
หมอกควันในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

เพื่อเปนการกําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของ
กลุมเปาหมาย ในการชวยเหลือเจาหนาที่ในการปองกันและ

บรรเทาภัยจากสถานการณการเกิดปญหาจากไฟปาและ

หมอกควันแบบบูรณาการรวมกันไดอยางประสิทธิภาพ

50,000 15 ธันวาคม 2563 นายอนุชิต แสงวิเชียร

กองการศึกษาฯ โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะ

กิจกรรมกีฬามหาสนุก กีฬาเชื่อมความสัมพันธครูและ
ผูปกครอง

50,000 25 ธันวาคม 2563 วาที่ ร.ต. หญิง ดวงฤทัย 
วงศเปย
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ธันวาคม 
2563

สํานักปลัด โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล (ปใหมและสงกรานต) 

กิจกรรมที่ 1 : เทศกาลปใหม

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

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง และจุดบริการประชาชน/จุด

ตรวจฯ/จุดสกัดฯ (ชั่วคราว) สถานีดับเพลิงบานหวยเปด

100,000* 27 ธันวาคม 2563 - 2
 มกราคม 2564

จาเอกวุฒิภัทร  ปาลสาร

มกราคม 
2564

กองการศึกษาฯ โครงการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป

จัดนิทรรศการวันเด็ก จัดใหมีเวทีการแสดงของเด็ก จัดซุม
กิจกรรม

300,000 9 มกราคม 2564 นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร

กองคลัง โครงการใหความรูแกผูประกอบการที่เขา
ขายชําระภาษีฯและคาธรรมเนียม

จัดโครงการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการและ
ประชาชนทั่วไป ผูเขารวมโครงการ จํานวน 70 คน

20,000 15 มกราคม 2564 น.ส. อภิษฎา เทพปนตา

สํานักปลัด โครงการปนกับพี่ เที่ยวกับนอง Maemoh 
Touring Bike

จัดกิจกรรมปนจักรยานชมแหลงทองเที่ยว 100,000 17 มกราคม 2564 นางวันวิสาข วงคนันตา

กองสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล      

แมเมาะ

อบรมใหความรูและศึกษาดูงานดานกองทุนฯ 100,000 18 - 20 มกราคม 
2564

นายเมธา แกวสุทธิ

สํานักปลัด โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยบริการตามชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล
ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป

50,000 22 มกราคม 2564 นางมยุเรศ  สมปาน

กองสาธารณสุขฯ โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ใหบริการตรวจรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
และการออกหนวยบริการเคลื่อนที่แกประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

30,000 22 มกราคม 2564 นางณิชชา ตันติอําไพ
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

มกราคม 
2564

สํานักปลัด โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน (แผนชุมชน) เพื่อการจัดการตนเอง

ตําบลแมเมาะ

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

จัดทําแผนหมูบาน

50,000 25 มกราคม -9 
กุมภาพันธ 2564

น.ส. อุบลรัตน ชัยนันทรัตน

กองสาธารณสุขฯ โครงการอบรมอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม (1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ
เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

30,000 29 มกราคม 2564 นายณัฐพงษ ตุยเต็มวงค

กองสวัสดิการฯ โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานผูสูงอายุตําบล
แมเมาะ

กิจกรรมแขงขันกีฬาพื้นบาน 12 หมูบาน 200,000 30 มกราคม 2564 นายธนากร อุดแกว

กุมภาพันธ 
2564

กองสาธารณสุขฯ โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขประจําหมูบาน

(1) จัดอบรมใหความรู (2) ศึกษาดูงานหนวยงานอื่นที่
ดําเนินการที่ประสบความสําเร็จ (3) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ

ที่เกี่ยวของ

500,000 กุมภาพันธ - มีนาคม 
2564

นางณิชชา ตันติอําไพ

กองการศึกษาฯ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาล
ตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอล 

ตานยาเสพติด)

จัดแขงขันฟุตซอลประชาชน และเยาวชนอายุไมเกิน 12 ป 200,000 9 กุมภาพันธ - 
มีนาคม 2564

วาที่ ร.ต. หญิง ดวงฤทัย 
วงศเปย

กองการศึกษาฯ โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นอําเภอแมเมาะประจําป

จัดแสดงนิทรรศการการศึกษาปฐมวัยจัดการแขงขันระบายส/ี
ฉีกปะ/เดินตัวหนอน/วิ่งเปยว ฯลฯ

50,000 12 กุมภาพันธ 2564 นางกรวรรณ สิทธิบุศย

สํานักปลัด โครงการพัฒนาความรูเพิ่มศักยภาพการมี
สวนรวมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ระบบประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกผูนําและเยาวชนในพื้นที่ตําบล
แมเมาะ

40,000 17 กุมภาพันธ 2564 นางมยุเรศ สมปาน

สํานักปลัด โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม "การ
สรางจิตสํานึกเครือขายตอตานการทุจริตยุค

ใหม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น"

จัดประชุมผูแทนชุมชนเพื่อจัดตั้งเปนเครือขายตอตานการ
ทุจริตภาครัฐของเทศบาลตําบลแมเมาะ

50,000 19 กุมภาพันธ 2564 น.ส. หฤทัย ศรีอุทิศ
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

กุมภาพันธ 
2564

สํานักปลัด โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ดําเนินการฝกซอมแผนฯ โดยสมมุติสถานการณภัยขึ้น เพื่อ
เปนการฝกซอมและเตรียมความพรอมรับกับเหตุการณที่

อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติรองรับกับ

สถานการณภัยเมืองยามที่เกิดขึ้นจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล

50,000 20 กุมภาพันธ 2564 นายอนุชิต แสงวิเชียร

กองสวัสดิการฯ โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

อบรมใหความรูและศึกษาดูงานกิจกรรมผูสูงอายุ 600,000 22 - 25 กุมภาพันธ 
2564

นายธนากร อุดแกว

  มีนาคม 
2564

กองการศึกษาฯ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ตาม
โครงการสงเสริมกิจกรรมตามประเพณีและ

สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

อุดหนุนใหสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ดําเนินการ 100,000 มีนาคม - เมษายน 
2563

สภาวัฒนธรรมอําเภอแม
เมาะ

สํานักปลัด โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหแกชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดการ

สาธารณภัยเบื้องตน ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident 

Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหาร

จัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เปนรูปแบบ และมีมาตรฐาน

เดียวกัน สามารถบัญชาการและปฎิบัติรวมกับชุดปฏิบัติการอื่นได

อยางมีประสิทธิภาพ

150,000 9 - 11 มีนาคม 2564 จาเอกวุฒิภัทร  ปาลสาร

เมษายน 
2564

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

300,000 10-11 เมษายน 2564 นางวันวิสาข วงคนันตา

สํานักปลัด โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล (ปใหมและสงกรานต) 

กิจกรรมที่ 2 : เทศกาลสงกรานต

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

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง และจุดบริการประชาชน/    

จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ (ชั่วคราว) สถานีดับเพลิงบานหวยเปด

100,000* 11-17 เมษายน 2564 จาเอกวุฒิภัทร  ปาลสาร
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

เมษายน 
2564

กองการศึกษาฯ โครงการขวงผญาภูมิปญญาวัฒนธรรม
พื้นบาน

จัดนิทรรศการดานหมอพื้นบาน นิทรรศการดานหัตถกรรม
พื้นบาน

100,000 13 เมษายน 2564 นางกรวรรณ สิทธิบุศย

กองการศึกษาฯ โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ การแสดงของผูสูงอายุ ประกวดดาวเดน กิจกรรมรดน้ําดําหัว 300,000 13 เมษายน 2564 นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร

กองการศึกษาฯ โครงการอบรมทักษะการวายน้ํา เรียนรูทักษะการวายน้ําเบื้องตน การชวยเหลือคนตกน้ํา 200,000     20 เมษายน -      
3 พฤษภาคม 2564

นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร

สํานักปลัด โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมพัฒนาองคกรฯ 30,000 24 เมษายน 2564 น.ส. หฤทัย ศรีอุทิศ

พฤษภาคม 
2564

กองสาธารณสุขฯ โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื่อตอตาน
การใชยาเสพติดในสถานศึกษา

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

เขาคายพักแรม ใหความรูดานยาเสพติด

60,000 3 พฤษภาคม-10 
กันยายน 2564

นางณิชชา ตันติอําไพ

กองการศึกษาฯ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
กองการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ

คายปฏิบัติธรรม อบรมเรื่องหลักธรรมกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการทํางาน

100,000 6-8 พฤษภาคม 2564 นางสุภาพร เครือคํา

สํานักปลัด โครงการทองเที่ยวแผนดินหวิดและสรงน้ํา
พระธาตุขอุปคํา

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

80,000 11 พฤษภาคม 2564 นางนงลักษณ สีตาบุตร

กองสวัสดิการฯ โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ

(1) ปลูกปาและบํารุงรักษา (2) บํารุงรักษาปา (3) สรางฝาย 25,000 12 พฤษภาคม 2564 นางนันทนภัส มั่นเข็มทอง

กองสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกลุม
ตางๆ

อบรมอาชีพ ดานการเกษตร / ปศุสัตว / คหกรรม / 
หัตถกรรม

100,000* 14 พฤษภาคม 2564 
(กิจกรรมที่ 1)

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

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 
2564

สํานักปลัด โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)

ดําเนินการฝกอบรมทบทวนองคความรูทางดานตางๆ ที่
เกี่ยวของฯ กับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

รับผิดชอบใหแกสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน

200,000 19 - 21 พฤษภาคม 
2564

นายบุญชัย  โพธิ์ทอง

กองสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกลุม
ตางๆ

อบรมอาชีพ ดานการเกษตร / ปศุสัตว / คหกรรม / 
หัตถกรรม

100,000* 25 พฤษภาคม 2564 
(กิจกรรมที่ 2)

นายเมธา แกวสุทธิ

กองการศึกษาฯ โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรม
ทองถิ่นจากรุนสูรุน

กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาแตละดานใหกับผูเขารวมกิจกรรม
 โดยวิทยากรทองถิ่น

80,000 28 พฤษภาคม 2564 นางกรวรรณ สิทธิบุศย

มิถุนายน 
2564

สํานักปลัด โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเปนฐาน

เพื่อใหอบรมเยาวชนที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูเขตในพื้นที่ของ
เทศบาลตําบลแมเมาะไดมีความรู เขามามีบทบาทและมีสวน

รวมกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานัก

ปลัดเทศบาล

100,000 1 - 24 มิถุนายน 2564 วาที่รอยตรีกัมปนาท ศรีคํา

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชินีฯ)

300,000*   3 มิถุนายน 2564 นางมยุเรศ  สมปาน

กองการศึกษาฯ โครงการอบรม "เทคนิคการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัยฯ

จัดฝกอบรมกิจกรรมการเลานิทาน การใชสื่อประกอบการเลา
เรื่องใหนาสนใจ ตื่นเตนเปนมืออาชีพ

50,000 5-6 มิถุนายน 2564 วาที่ ร.ต. หญิง ดวงฤทัย 
วงศเปย

กองสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกลุม
ตางๆ

อบรมอาชีพ ดานการเกษตร / ปศุสัตว / คหกรรม / 
หัตถกรรม

100,000* 9 มิถุนายน  2564 
(กิจกรรมที่ 3)

นายเมธา แกวสุทธิ



    112

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 112              

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

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

มิถุนายน 
2564

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

เกี่ยวของ

60,000 15 มิถุนายน 2564 นางเยาวนา จันทรเปง

สํานักปลัด โครงการใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

จัดประชุมเพื่อใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของผูบริหารและ
สมาชิกสภาที่มีอยูเดิมและไดรับเลือกตั้งใหม

30,000 23 มิถุนายน 2564 นางมยุเรศ สมปาน

กองสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกลุม
ตางๆ

อบรมอาชีพ ดานการเกษตร / ปศุสัตว / คหกรรม / 
หัตถกรรม

100,000* 24 มิถุนายน  2564 
(กิจกรรมที่ 4)

นายเมธา แกวสุทธิ

กองสาธารณสุขฯ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

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

เกี่ยวของ

30,000 25 มิถุนายน 2564 นางณิชชา ตันติอําไพ

กรกฎาคม 
2564

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

อุปกรณและเวชภัณฑที่เกี่ยวของ

50,000 2 กรกฎาคม 2564 นางณิชชา ตันติอําไพ

กองสวัสดิการฯ โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎี
ตามรอยพอ

(1) อบรมเผยแพร ความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สาธิต/ปฎิบัติการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง

30,000 8 กรกฎาคม 2564 นายลภัสยากร จันทรยอด

สํานักปลัด โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(2) ใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายไดฝกปฎิบัติการจัดทํา

แผน (3) รวมเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนา

ตําบลแมเมาะ

100,000 9 กรกฎาคม 2564 น.ส. อุบลรัตน ชัยนันทรัตน
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

กรกฎาคม 
2564

กองการศึกษาฯ โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมหลอเทียนพรรษา กิจกรรมนิทรรศการใหความรู
รณรงค ลด ละเลิกอบายมุข

100,000* 16 กรกฎาคม 2564 
(หลอเทียน)

นางกรวรรณ สิทธิบุศย

กองสาธารณสุขฯ โครงการสรางจิตสํานักใหแกประชาชนใน
การบําบัดน้ําเสียครัวเรือน

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ
เวชภัณฑที่เกี่ยวของ

30,000 21 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพงษ ตุยเต็มวงค

กองสวัสดิการฯ โครงการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูทรัพยากร
สัตวน้ํา

(1) ปลอยพันธุสัตวน้ํา  (2) อนุรักษพันธุปลา 25,000 22 กรกฎาคม 2564 นางนันทนภัส มั่นเข็มทอง

กองการศึกษาฯ โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมนิทรรศการใหความรูรณรงค ลด ละเลิกอบายมุข 
กิจกรรมแหเทียน

100,000* 23 กรกฎาคม 2564 
(แหเทียนฯ)

นางกรวรรณ สิทธิบุศย

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ)

300,000* 28 กรกฎาคม 2564 นางหฤทัย ศรีอุทิศ

กองชาง โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดาน
กฎหมายควบคุมอาคารและการผังเมือง

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมและการ
ผังเมือง

60,000 30 กรกฎาคม 2564 นายยุทธนา ตายะสืบ

สิงหาคม 
2564

กองสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมอบรม / สาธิตดานอาชีพ / กิจกรรมวันคนพิการ 30,000 5 สิงหาคม 2564 นางพจนันท เงางาม

สํานักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ   (วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชินีนาถ พระพันปหลวงฯ)

300,000* 12 สิงหาคม 2564 นางมยุเรศ  สมปาน

กองการศึกษาฯ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯ

จัดฝกอบรมใหความรู ศึกษาดูงานเพื่อนําความรูมาพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน

200,000 19-21 สิงหาคม 2564 นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกูร
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เดือน สวนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป    

 ที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

สิงหาคม 
2564

สํานักปลัด โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนัก
ประชาสัมพันธและมัคคุเทศกทองถิ่นตําบล

แมเมาะ

(1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและทักษะการ
เปนมัคคุเทศกทองถิ่น (2) ฝกภาคปฏิบัติ (3) ศึกษาดูงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของและเปนที่ยอมรับ

100,000 26-27 สิงหาคม 2564 นางวันวิสาข วงคนันตา

กันยายน 
2564  - ไมมี -
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