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ท้องถิ่นต่อไป  
 
          

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         เทศบาลตําบลแม่เมาะ 

ค ำน ำ 



 

 

 เรื่อง               หน้า 
 

ส่วนที่ 1     บทน า 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน     1 
 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน      1 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน      3 

 

ส่วนที่ 2    บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      4  
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     6  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          25 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว            28 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย                                    33 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น           42 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมือง – การบริหาร            47 

 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น          52 
 แผนภูมิวิเคราะห์งบประมาณ               81 
 ตารางปฏิทินกิจกรรมห้วงการด าเนินโครงการ             83 
 ปฏิทินกิจกรรม                 93 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

สารบัญ 



1 

 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1 

 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแผนการด าเนินงานจะมี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้ งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการกิจกรรมในการ
ด าเนินงาน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่เมาะ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561)  หมวด 5 ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติ 
 

 

   

  แผนด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลแม่เมาะมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ และจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2565 

  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

  ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่เมาะเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่เมาะ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
พ้ืนที่ ที่จะด าเนินงานในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลแม่เมาะ รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาล
ต าบลแม่เมาะให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ เทศบาลต าบลแม่เมาะด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

บทน า 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
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3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ โดยการตรวจสอบจากการสอบถามไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่เทศบาลต าบลแม่เมาะพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

5) การก าหนดห้วงระยะเวลาการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่ทางเทศบาลต าบลแม่เมาะ ใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
  ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมาการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่เมาะ น าข้อมูลที่ได้เก็บ
รวบรวมวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด แล้วจัดท าเป็นร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ โดยพิจารณาก าหนดให้แผนการด าเนินงานจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่เมาะ ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมี    
เค้าโครงแผนงานด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 

  ส่วนที่ 1  บทน า 
 บทน า 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ขั้นตอนที่ 3  การประกาศในแผนด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่เมาะ เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
แม่เมาะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานดังกล่าว แล้วเสนอผู้บริหาร (นายกเทศมนตรีต าบล
แม่เมาะ) ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ โดยปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีต าบล     
แม่เมาะ) ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

3) เพ่ือแสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

4) เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 

5) เพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมในปีนั้นๆ 

6) เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ 
 

 

 

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 



(แบบ ผด. 01)

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง
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แบบ ผด. 01

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.68% 700,000 1.56% กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 34 28.57% 27,076,000 60.43% กองช่าง

1.3 แผนงานการเกษตร 1 0.84% 300,000 0.67% กองช่าง

37 31.09% 28,076,000 62.66%
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.52% 480,000 1.07% กองสาธารณสุขฯ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.84% 30,000 0.07% กองสาธารณสุขฯ
2.3 แผนงานการเกษตร 2 1.68% 50,000 0.11% กองสวสัดิการสังคม

6 5.04% 560,000 1.25%

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 1.68% 60,000 0.13% กองคลัง
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 7.56% 212,000 0.47%   กองสวัสดิการสังคม, กศน.   

  แม่เมาะ. สนง.เกษตรอ าเภอ

3.3 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 1.68% 380,000 0.85% ส านักปลัด
3.4 แผนงานการเกษตร 2 1.68% 40,000 0.09% กองสวสัดิการสังคม

15 12.61% 692,000 1.54%

รวม

รวม

รวม

หน่วยด าเนินการยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 4



5

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 4.20% 320,000 0.71% ส านักปลัด

4.2 แผนงานสาธารณสุข 5 4.20% 405,000 0.90% กองสาธารณสุขฯ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 4.20% 110,000 0.25% กองสาธารณสุขฯ, กอง

สวัสดิการสังคม. สภ.แมเ่มาะ

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.52% 70,000 0.16% กองสวสัดิการสังคม
4.5 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 5 4.20% 604,000 1.35% กองการศึกษาฯ, กศน.   

แม่เมาะ

23 19.33% 1,509,000 3.37%

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญา

5.1 แผนงานการศึกษา 15 12.60% 11,463,800 25.58% กองการศึกษาฯ, กศน.   
แม่เมาะ

5.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 8 6.72% 856,000 1.91% กองการศึกษาฯ, กศน.แม่เมาะ
, รร.แม่เมาะวิทยา

23 19.33% 12,319,800 27.50%

6. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 7.56% 580,000 1.29% ส านักปลัด

6.2 แผนงานการศึกษา 2 1.68% 400,000 0.89% กองการศึกษาฯ

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.36% 670,000 1.50% กองสวสัดิการสังคม

15 12.61% 1,650,000 3.68%

119 44,806,800รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 5



เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง

(แบบ ผด. 02)

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



6        

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ
หลัก

1 อุดหนุน การไฟฟาูส่วนภมูิภาค จังหวดั
ล าปาง ตามโครงการขยายเขตไฟฟาู
และพาดสายดับในพื้นที่เทศบาลต าบล
แม่เมาะ

(1) ขยายเขตไฟฟาูและพาดสายดับ
ในพื้นที่ต าบลแม่เมาะ (2) ตามแบบ
ประมาณการของ กฟภ.

500,000 ต าบลแม่เมาะ กองช่าง

2 อุดหนุน การประปาส่วนภมูิภาค 
จังหวดัล าปาง ตามโครงการขยายเขต
ประปาในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลแม่
เมาะ

อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขต
ประปาในพื้นที่ต าบลแม่เมาะ

200,000 ต าบลแม่เมาะ กองช่าง

700,000

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2564

ต.
ค.

พ.ศ. 2565

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

รวม

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 6       



7     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 

ต้ังแต่หวัสะพานถึงแยกหน้าวดัมงคล
เกษตร บา้นหว้ยเปด็ หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ
 อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. 
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ความยาวรวมบอ่พกั 550.00 
เมตร และอื่นๆ  (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

2,800,000 บา้นหว้ยเปด็ หมู่ที่ 1 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคารงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภยั (ศูนย์หว้ยเปด็)
 บา้นหว้ยเปด็ หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการก่อสร้างอาคาร ขนาด
กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
 และอื่นๆ  (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

980,000 บา้นหว้ยเปด็ หมู่ที่ 1 กองช่าง

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 7    



8     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

3 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นหว้ยราก
ไม้ หมู่ที่ 2 เชื่อมบา้นเวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 
9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการปแูอสฟลัทติ์กคอนก
รีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
1,500 ตารางเมตร และอื่นๆ (2) 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

500,000    บา้นหว้ยรากไม้ 
หมู่ที่ 2

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งโซล่าเซลล์ 
สนามกีฬาประจ าหมู่บา้น บา้นหว้ยราก
ไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

(1) โดยท าการติดต้ังไฟส่องสวา่งโซ
ล่าเซลล์ LED 300 w จ านวน 10 จุด
 และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000    บา้นหว้ยรากไม้ 
หมู่ที่ 2

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น บา้นหว้ยรากไม้ หมู่ที่ 2
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น จ านวน 1 ระบบ 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000    บา้นหว้ยรากไม้ 
หมู่ที่ 2

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 8    



9     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

6 โครงการปรับปรุงอาคาร สนามฟตุซอล
 บา้นหว้ยรากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการติดต้ังกันสาดหน้าจั่ว
หลังคา ความยาวไม่น้อยกวา่ 24.00 
เมตร จ านวน 2 จุด และอื่นๆ (2) 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

500,000    บา้นหว้ยรากไม้ 
หมู่ที่ 2

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพษิ บา้นหางฮุง หมู่ที่ 3 ต.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการก่อสร้างอาคารเมรุ
เผาศพที่ควบคุมมลพษิ จ านวน 1 
หลัง และอื่นๆ  (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

3,500,000 บา้นหางฮุง หมู่ที่ 3 กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานประปา
หมู่บา้น บา้นเมาะสถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยการปรับพื้นที่และเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลาน
ประปาหมู่บา้น หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
1,300.00 ตารางเมตร และอื่นๆ (2)
 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

500,000 บา้นเมาะสถานี หมู่ที่
 4

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 9    



10     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนางเจียม
 อินเตชะ บา้นเมาะสถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการร้ือพื้นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมและเทคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวถนน กวา้ง 3.30-3.70 เมตร
 ยาว 32.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่
 113.20 ตารางเมตร และเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 2.20 
เมตร ยาว 2.50 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกวา่ 5.50 ตารางเมตร (2) 
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร และ
อื่นๆ  (3) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

250,000 บา้นเมาะสถานี หมู่ที่
 4

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 10    



11     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

10 โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่าย
น้ าประปาหมู่บา้น บา้นเมาะสถานี หมู่ที่
 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการเปล่ียนทอ่ประปา 
P.V.C. เดิม เปน็ทอ่ PE ชนิดความ
หนาแน่นสูง PE 100 PN 8 (SDR 
21) TIS.982-2556 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 75 มม. ความยาวไม่น้อย
กวา่ 2,300 เมตร และอื่นๆ หรือ (2)
 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

500,000 บา้นเมาะสถานี หมู่ที่
 4

กองช่าง

11 โครงการขยายไหล่ถนน สายบา้นปงชัย
 ซอย 7 ถึงบา้นใหม่มงคล ซอย 14  ต.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการขยายไหล่ถนนเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 2,405.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 2,405.00 ตาราง
เมตร และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,300,000 บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 11    



12     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

12 โครงการปรับปรุงผิวถนน ซอย 28 
บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการปรับปรุงผิวถนน ซอย
 28 ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เปน็แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาด
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 69.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 172.00 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนหนิคลุก
เปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 975.00 ตาราง
เมตร  ช่วงที่ 3 ปรับปรุงถนนหนิคลุก
เปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 544.00 ตาราง
เมตร และอื่นๆ  (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

900,000 บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 12    



13     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

13 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าข้าม
ถนนบริเวณหว้ยต้นก้าว บา้นปงชัย หมู่
ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการวางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร
 ยาว 28.00 เมตร จ านวน 1.00 แถว
 และอื่นๆ  (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

200,000 บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า สาย
หน้าวดัหว้ยคิงถึงบริเวณบา้นนาง
จ าเนียร ชมภสืูบ บา้นหว้ยคิง หมู่ที่ 6 
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
332.00 เมตร (2) วางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร
 จ านวน 39.00 ทอ่น และอื่นๆ หรือ 
(3) ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

1,700,000 บา้นหว้ยคิง หมู่ที่ 6 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 13    



14     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

15 โครงการปรับปรุงเสถียรภาพคันสระ
เก็บน้ า บา้นใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการสร้างขั้นบนัไดพร้อม
ทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งไม่
น้อยกวา่ 5.80 เมตร ยาว 56.00 
เมตร และอื่นๆ  (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

2,000,000 บา้นใหม่นาแขม หมู่
ที่ 7

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมขยายไหล่
ทาง (บา้นม่อน) บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการปรับปรุงขยายไหล่
ทางด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาด
ไหล่ทางกวา้ง SLOPE เฉล่ียข้างละ 
0.50 เมตร  ยาวรวม 1,880.00 
เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
1,880.00 ตารางเมตร และอื่นๆ (2)
 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

498,000 บา้นเมาะหลวง หมู่ที่
 8

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 14    



15     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

17 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าของ
อาคารออกก าลังกาย (บา้นทุ่งกล้วย) 
บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก ขนาดทอ้งรางกวา้ง
เฉล่ีย 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกวา่ 57.00 เมตร และอื่นๆ (2) 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

255,000 บา้นเมาะหลวง หมู่ที่
 8

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 
บริเวณอาคารพาณิชย์ บา้นเมาะหลวง 
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิ ขนาด
ทอ้งรางกว้างเฉล่ีย 0.40 เมตร ความ
ยาว 89.00 เมตร (2) วางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกั 
ความยาวรวม92.00 เมตร (3) กอ่สร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กตัววี 
ขนาดทอ้งรางกว้างเฉล่ีย 0.40 เมตร 
ความยาว 182.00 เมตร และอื่นๆ  (2) 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

700,000 บา้นเมาะหลวง หมู่ที่
 8

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 15    



16     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

19 โครงการปรับปรุงถนน ซอย.13 ล าหว้ย
ไคร้ 2 บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการปยูางแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต จุดที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.80 
เมตร ยาว 243.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกวา่ 1,622.40 ตารางเมตร 
และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 บา้นเมาะหลวง หมู่ที่
 8

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร
อเนกประสงค์ บา้นเวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 9
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการร้ือกระเบื้องปพูื้นเดิม
และปพูื้นด้วยแผ่นลามิเนต มีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 240.00 ตารางเมตร 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

150,000 บา้นเวยีงสวรรค์ หมู่
ที่ 9

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 16    



17     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

21 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัท ์    
ติกคอนกรีตภายในหมู่บา้น บา้นเวยีง
สวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

(1) โดยท าการปยูางแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต จุดที่ 1 ซอยโปยูเซียน 1 
บริเวณบา้นนางอุบล ปิ๋วสวสัด์ิ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 84.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
420.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 สาย
บา้นนายน้อย เผ่าทหาร ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.50 - 6.00 เมตร ยาว
 149 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
749.50 ตารางเมตร และอื่นๆ (2) 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

373,000 บา้นเวยีงสวรรค์ หมู่
ที่ 9

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 17    



18     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

22 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 
บริเวณซอย.3 ถึงซอย.6 บา้นใหม่มงคล
 หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

(1) โดยท าการวางทอ่คอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกั 
ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 445.00 
เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง กวา้ง
เฉล่ีย 3.00 เมตร และอื่นๆ  (2) 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

1,440,000 บา้นใหม่มงคล หมู่ที่
 10

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าเข้าพื้นที่
การเกษตรในครัวเรือน  บา้นใหม่มงคล
 หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

(1) โดยท าการเปล่ียนทอ่ PE ชนิด
ความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 
(SDR 21) TIS.982-2556 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 90.00 มม. ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 1,040.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอื่นๆ  (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

380,000 บา้นใหม่มงคล หมู่ที่
 10

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 18    



19     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอย 
8 บา้นนาแขมพฒันา หมู่ที่ 11 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการวางทอ่ระบายน้ า จุดที่
 1 บริเวณทางแยกบา้นเวยีงสวรรค์ 
ถึงล าหว้ย วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว
รวมบอ่พกั 173.00 เมตร จุดที่ 2 
บริเวณทางแยกซอยหวายหวานถึง
ล าหว้ย วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว
รวมบอ่พกั 165.00 เมตร และอื่นๆ 
(2) รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,000,000 บา้นนาแขมพฒันา 
หมู่ที่ 11

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอย.
5 บริเวณบา้นนายชาญ สีช๊อค บา้นนา
แขมพฒันา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการวางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
 ความยาวรวมบอ่พกั 17.00 เมตร 
และอื่นๆ (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

100,000 บา้นนาแขมพฒันา 
หมู่ที่ 11

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 19    



20     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

26 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้น 
บา้นเวยีงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน
 จุดที่ 1 สายหน้าอ่างเก็บเก็บน้ าบ้าน
เวียงหงส์ล้านนา โดยการปรับปรุงถนน
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉล่ีย
 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 360.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
 จุดที่ 2 สายหน้าบ้านยายลอด ปิมปา 
(โซน 3) โดยการปรับปรุงถนนด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.40 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร จุดที่ 
3 สายหน้าบ้านนางค าน้อย ปกแก้ว โดย
การปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.50 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 303.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,666.50 ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นจราจร  (2) รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,310,000 บา้นเวยีงหงส์ล้านนา
 หมู่ที่ 12

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 20    



21     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

27 โครงการก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ าใน
หมู่บา้น โซน 3 บา้นเวยีงหงส์ล้านนา 
หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 720 ตารางเมตร และอื่นๆ  (2)
 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

820,000 บา้นเวยีงหงส์ล้านนา
 หมู่ที่ 12

ส านักปลัด

28 โครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงและลาน
จุดลอยกระทง บริเวณสระน้ าเฉลิมพระ
เกียรติฯ บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการปรับปรุงทางขึ้น-ลง
และลานจุดลอยกระทง ขนาดกวา้ง
ไม่น้อยกวา่ 6.00 เมตร ยาวเฉล่ียไม่
น้อยกวา่ 56.00 เมตร พร้อมไฟส่อง
สวา่งและอื่นๆ (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

820,000 สระน้ าเฉลิมพระ
เกียรติฯ บา้นเมาะ

หลวง หมู่ที่ 8

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าศูนย์วฒันธรรม
อ าเภอแม่เมาะ บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการก่อสร้างหอ้งน้ า 
จ านวน 1 หลัง แยก ชาย-หญิง 
พร้อมทั้งหอ้งน้ าส าหรับคนพกิาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 12.50 
เมตร และอื่นๆ (2) รายละเอียดตาม
แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

800,000 ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอ
แมเ่มาะ บา้นเมาะ

หลวง หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 21    



22     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

30 โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ า ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ 
บา้นใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการก่อสร้างหอถังส่งน้ า 
ขนาดความสูงไม่น้อยกวา่ 12.00 
เมตร พร้อมถังเก็บน้ า และอื่นๆ หรือ
 (2) ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

400,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่

เมาะ

กอง
การศึกษา

31 โครงการปรับปรุงติดต้ังประตูเข้า-ออก 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล      
แม่เมาะ บา้นใหม่นาแขม หมู่ที่ 7       
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการก่อสร้างและติดต้ัง
ประตูสแตนเลส จ านวน 3 ชุด และ
อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

200,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่

เมาะ

กอง
การศึกษา

32 โครงการก่อสร้างเสาธงและฐาน
พระพทุธรูปศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

(1) โดยท าการก่อสร้างเสาธง สูง 
9.00 เมตร พร้อมฐานพระพทุธรูป 
และอื่นๆ หรือ (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

350,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่

เมาะ

กอง
การศึกษา

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่
เมาะ บา้นใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยปรับปรุงหรือซ่อมแซม
อาคารรเรียน เปล่ียนประตู เปล่ียน
โถปสัสาวะชาย จ านวน 8 ชุดและ
อื่นๆ หรือ (5) ตามแบบแปลนของ 
ทต.แม่เมาะ

150,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่

เมาะ

กอง
การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 22    



23     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

34 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 
8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) ซ่อมแซมหลังคา อาคารกาสะ
ลอง  อาคารผาช้าง (2) ซ่อมแซมราง
รินบริเวณทางเดินเชื่อมต่ออาคาร
ช้างแก้วและอาคารกาสะลอง(3) 
ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่างอาคารช้าง
แก้ว (4) เปล่ียนกระดานไวทบ์อร์ด
ในหอ้งเรียนอาคารช้างแก้วและ
อาคารกาสะลอง และอื่นๆ (5) 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด

200,000 โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

กอง
การศึกษา

27,076,000รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 23    



24         

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ
หลัก

1 โครงการขุดลอกล าหว้ยไคร้พร้อม
ก่อสร้างพนังปอูงกันตล่ิงพงั บริเวณ
สะพานหน้าวดั บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 ต.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

(1) โดยท าการขุดลอกล าหว้ยไคร้ 
ขนาดกวา้ง 6.00 - 8.00 เมตรโดย
เฉล่ีย ยาว 180.00 เมตร ลึกจาก
ทอ้งหว้ยเดิม 1.00 เมตรโดยเฉล่ีย 
(2) ท าการเรียงหนิใหญ่ กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 45.00 ตาราง
เมตร และอื่นๆ  (3) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

300,000 ต าบลแม่เมาะ กองช่าง

300,000

1.3 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 24      



25      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ประชาชน

ในการบ าบดัน้ าเสียครัวเรือน
(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัดซ้ือ
จัดหาวสัดุอุปกรณ์และเวชภณัพท์ี่
เกี่ยวข้อง

30,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

2 โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ (1) จัดต้ังหมู่บา้นเปาูหมาย จัดอบรม
ใหค้วามรู้ (2) จัดกิจกรรมรณรงค์
และประชาสัมพนัธ ์(3) จัดซ้ือจัดหา
วสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง

30,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

3 โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นของศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปาง

อุดหนุนค่าบริการจัดการขยะใหก้ับ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปาง

420,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

480,000

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

รวม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 25     



26      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการอบรมอาสาสมัครด้าน

ส่ิงแวดล้อม
(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัดซ้ือ
จัดหาวสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

30,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

30,000

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

รวม

2.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 26     



27      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการทอ้งถิ่นอาสาปลูกปาุเฉลิมพระ

เกียรติ
ปลูกปาุ บ ารุงรักษาปาุ 20,000 ปาุชุมชนภเูขาไฟ 

บา้นเมาะหลวง หมู่ที่
 8

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตวน์้ า

ปล่อยพนัธุสั์ตวน์้ า 30,000 อ่างเก็บน้ าหว้ยคิง
ตอนบน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

50,000

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

รวม

2.3 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 27      



28     

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการสร้างแรงจูงใจในการช าระ

ภาษแีละค่าธรรมเนียม
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนได้รับรู้
กฎหมาย ระเบยีบและขั้นตอนการ
ช าระภาษขีองเทศบาลต าบลแม่เมาะ
 12 หมู่บา้น

40,000 ต าบลแม่เมาะ กองคลัง

2 โครงการใหค้วามรู้แก่ผู้ประกอบการที่
เข้าข่ายช าระภาษฯีและค่าธรรมเนียม

จัดอบรมใหค้วามรู้ผู้อยู่ในข่ายช าระ
ภาษ ีก านัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

20,000 ต าบลแม่เมาะ กองคลัง

60,000

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

รวม

3.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 28     



29       

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มวสิาหกิจผลิตปุ๋ย

หมักปุ๋ยอินทรีย์
อบรมส่งเสริม/สาธติการผลิตปุ๋ย 20,000 ต าบลแมเ่มาะ กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้าน
เกษตรกรรม

อบรมส่งเสริม/สาธติการปลูกพชืผัก
ข้ามปี

20,000 ต าบลแมเ่มาะ กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านปศุสัตว์ อบรมส่งเสริม/สาธติการเล้ียงสัตวป์กี 20,000 ต าบลแมเ่มาะ กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูป
ถนอมอาหาร

อบรมส่งเสริม/สาธติด้านการแปรรูป
และบรรจุภณัฑ์

20,000 ต าบลแมเ่มาะ กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้าน
หตัถกรรม

อบรมส่งเสริม/สาธติความรู้ด้านการ
จักสาน

20,000 ต าบลแมเ่มาะ กองสวัสดิการ
สังคม

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

3.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 29      



30       

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

3.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

6 กิจกรรมการท าพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ การอบรม/ประชาชน 4,000 บา้นหว้ยคิง หมู่ที่ 6 กศน.แม่เมาะ

7 กิจกรรมการท าดอกไม้จันท์ การอบรม/ประชาชน 4,000 บา้นเวียงสวรรค์ หมู่ที่
 9

กศน.แม่เมาะ

8 กิจกรรมการท าเจลล้างมือสมุนไพรเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

การอบรม/ประชาชน 4,000 บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8 กศน.แม่เมาะ

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลแม่เมาะ

(1) คณะกรรมการศูนย์บริการฯ 
ประจ าต าบลจัดการประชุมทกุเดือน 
(2) ด าเนินการโครงการ/วางแผน 
พฒันาด้านการเกษตร (3) 
ประสานงานจัดหางบประมาณและ
บริการจัดการเงินทนุของศูนย์ฯ (4) 
จัดท าข้อมูลด้านการเกษตรและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (5) 
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

100,000  ต าบลแมเ่มาะ สนง.เกษตร
อ าเภอแม่เมาะ

212,000รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 30      



31      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการทอ่งเที่ยวแผ่นดินหวดิและสรง

น้ าพระธาตุขอุปค า
(1) ประชาสัมพนัธก์ิจกรรม (2) จัด
นิทรรศการแหล่งทอ่งเที่ยว (3) 
กิจกรรมการแสดงภายในงาน (4) 
การประกวดต่างๆ ภายในงาน

80,000 บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 ส านักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ์)

2 โครงการสีสันล้านนา พาแอ่วแม่เมาะ (1) ประชาสัมพนัธก์ิจกรรม (2) จัด
นิทรรศการแหล่งทอ่งเที่ยว (3) 
กิจกรรมการแสดงภายในงาน (4) 
การประกวดต่างๆ ภายในงาน

300,000 บา้นใหม่นาแขม หมู่
ที่ 7

ส านักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ์)

380,000

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

รวม

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 31       
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพยีงตาม

ทฤษฎตีามรอยพอ่
อบรมใหค้วามรู้/สาธติเกษตรทฤษฎี
ใหม่

20,000 อาคาร
อเนกประสงค์บา้น

นาแขมพฒันา หมู่ที่ 
11

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืสมุนไพร
ตามแนวพระราชด าริฯ

กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร/อบรมให้
ความรู้

20,000 ศูนย์ผู้สูงอายุบา้น
เมาะหลวง และปาุ

ชุมชนบา้นเมาะหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

40,000

3.4 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 32        



33      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล (ปใีหม่และ
สงกรานต์)

ด าเนินการต้ังจุดบริการประชาชน/
จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ (ชั่วคราว) 
จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณแยก
ไปรษณีย์แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวดัล าปาง และบริเวณสถานี
ดับเพลิงบา้นหว้ยเปด็

70,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(งานปูองกัน)

2 โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

ด าเนินการฝึกซ้อมแผนฯ โดยสมมุติ
สถานการณ์ภยัขึ้น เพื่อเปน็การ
ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมรับกับ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้ง
น ามาใช้เปน็แนวทางปฏบิติัรองรับ
กับสถานการณ์ภยัเมืองยามที่เกิดขึ้น
จริงได้อย่างมีประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธผิล

50,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(งานปูองกัน)

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 33      



34      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

3 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ไฟปาุหมอกควนัในพื้นที่ต าบลแม่เมาะ

เพื่อเปน็การก าหนดบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของกลุ่มเปาูหมาย 
ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการ
ปอูงกันและบรรเทาภยัจาก
สถานการณ์การเกิดปญัหาจากไฟปาุ
และหมอกควนัแบบบรูณาการ
ร่วมกันได้อย่างประสิทธภิาพ

50,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(งานปูองกัน)

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิต
อาสาภยัพบิติัประจ าเทศบาลต าบล    
แม่เมาะ

กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธภิาพใน
การปฏบิติัหน้าที่ใหแ้ก่ชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติั ใหม้ีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการสาธารณภยั
เบื้องต้น ระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System : 
ICS) การควบคุมส่ังการ การบริหาร
จัดการสาธารณภยัในพื้นที่เกิดเหตุที่
เปน็รูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน
 สามารถบญัชาการและปฎบิติั
ร่วมกับชุดปฏบิติัการอื่นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

100,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(งานปูองกัน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 34      



35      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

5 โครงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

(1) ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้ประสบภยัต่างๆ ภายในพื้นที่ต าบล
แม่เมาะ

50,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(งานปูองกัน)

320,000รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 35      



36      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการบริการสาธารณสุขเคล่ือนที่ (1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัด

กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพนัธ ์
(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์และ
เวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง

30,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

2 โครงการปอูงกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบา้ ประจ าป ี2565

ใหบ้ริการตรวจรักษาพยาบาลและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
ออกหน่วยบริการเคล่ือนที่แก่
ประชาชนทเีขตเทศบาลต าบล      
แม่เมาะ

80,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

3 โครงการควบคุมและปอูงกันโรคติดต่อ (1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัด
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพนัธ ์
(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์และ
เวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง

30,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 36     



37      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4.2 แผนงานสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

4 โครงการอบรมและเฝูาระวงัด้าน
สุขาภบิาลอาหาร

(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัด
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพนัธ ์
(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์และ
เวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง

25,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) ศึกษาดู
งานหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการ
ประสบความส าเร็จ (3) จัดซ้ือจัดหา
วสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง

240,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

405,000รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 37     



38       

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื่อ

ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัด
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพนัธ ์
(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง (4) เข้าค่ายพกัแรม ให้
ความรู้ด้านยาเสพติด

50,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

2 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในเขตเทศบาลต าบลแม่เมาะ

(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัด
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพนัธ ์
(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

60,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบ
กิจการและจัดต้ังเครือข่ายหอพกัต าบล
แม่เมาะ

อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบกิจการ
หอพกั

20,000 เทศบาลต าบลแม่
เมาะ

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 38     



39       

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

4 อุดหนุน ที่วา่การอ าเภอแม่เมาะ ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดู
หนาวและของดีนครล าปาง

อุดหนุนใหท้ี่วา่การอ าเภอแม่เมาะ
ด าเนินการ

20,000 จังหวดัล าปาง กอง
สวัสดิการ

สังคม

5 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

เปาูหมายโครงการบรรยายใหค้วามรู้
โทษของยาเสพติดใหก้ับเด็กนักเรียน
ในพื้นที่

50,000 โรงเรียนในพื้นที่
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

สภ.แมเ่มาะ 
(งบเทศบาล)

110,000รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 39     



40         

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร อบรมใหค้วามรู้/ส่งเสริม/สาธติการ

ประกอบอาชีพ
30,000 ศูนย์ส่งเสริมและ

พฒันาผู้สูงอายุ (บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8)

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ อบรมใหค้วามรู้ กระบวนการ
ส่งเสริมความสัมพนัธข์องครอบครัว

20,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาผู้สูงอายุ (บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8)

กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 อุดหนุน กิ่งกาชาดอ าเภอแม่เมาะ ตาม
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอแม่
เมาะ

อุดหนุนใหก้ิ่งกาชาดอ าเภอแม่เมาะ
ด าเนินการ

20,000 ต าบลแม่เมาะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

70,000

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 40     



41      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบา้นผู้สูงอายุ

ต าบลแม่เมาะ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบา้น 12 
หมู่บา้น

150,000 สนามกีฬาโรงเรียน
เทศบาล บา้นเมาะ

หลวง หมู่ที่ 8

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟตุซอลต้านยา
เสพติด

จัดแข่งขันฟตุซอลประเภท
ประชาชนและเยาวชนไม่เกิน 12 ปี

200,000 สนามฟุตซอลเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

กิจกรรมกีฬามหาสนุก กีฬาเชื่อม
ความสัมพนัธค์รูและผู้ปกครอง

50,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ

กองการศึกษา

4 โครงการอบรมทกัษะการวา่ยน้ า เรียนรู้ทกัษะการวา่ยน้ าเบื้องต้น 
การช่วยเหลือคนตกน้ า

200,000 สระวา่ยน้ าเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

กองการศึกษา

5 กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยผ้าขาวม้า การอบรม/ประชาชน 4,000 บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 กศน.แมเ่มาะ

604,000

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

รวม

4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 41       



42      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
เบกิหกัผลักส่งให ้รร.เทศบาลต าบล
แม่เมาะและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะด าเนินการ

5,091,600 โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

กองการศึกษา

2 โครงการตลาดนัดวชิาการการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่นอ าเภอแม่เมาะ
ประจ าปี

จัดแสดงนิทรรศการการศึกษา
ปฐมวยัการแข่งขันระบายสี/ฉีกตัด
ปะ/เดินตัวหนอน วิง่เปี้ยว ฯลฯ

50,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่

เมาะ

กองการศึกษา

3 โครงการพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรกองการศึกษาฯ

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ ศึกษาดูงาน
เพื่อน าความรู้มาพฒันาศักยภาพใน
การท างาน

200,000 จังหวดัเชียงใหม่ กองการศึกษา

4 อุดหนุนโรงเรยีนแม่เมาะวิทยา ตาม
โครงการจ้างวทิยากรภาษาต่างประเทศ

อุดหนุนใหโ้รงเรียนแม่เมาะวทิยา
ด าเนินการ

300,000 โรงเรียนแม่เมาะ
วทิยา

กองการศึกษา

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและภมูิปญัญา

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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43      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

5.1 แผนงานการศึกษา
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและภมูิปญัญา

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

5 อุดหนุนโรงเรยีนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน1) ตามโครงการจ้างวทิยากร
ภาษาต่างประเทศ

อุดหนุนใหโ้รงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1) ด าเนินการ

200,000    โรงเรียนอนุบาล   
 แม่เมาะ (ชุมชน 1)

กองการศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรยีนวัดบา้นแขม ตาม
โครงการจ้างวทิยากรภาษาต่างประเทศ

อุดหนุนใหโ้รงเรียนวดับา้นแขม
ด าเนินการ

100,000 โรงเรียนวดับา้นแขม กองการศึกษา

7 อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ.แม่เมาะ ตามโครงการ
จ้างวทิยากรพเิศษเฉพาะทางเพื่อ
พฒันาและส่งเสริมคุณภาพก้าวสู่ไทย
แลนด์ 4.0

อุดหนุนใหว้ทิยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ด าเนินการ

100,000 วทิยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ 
กฟผ.แม่เมาะ

กองการศึกษา

8 อุดหนุนโรงเรยีนวัดบา้นแขม ตาม
โครงการอาหารกลางวนั

อุดหนุนใหโ้รงเรียนวดับา้นแขม
ด าเนินการ

970,200 โรงเรียนวดับา้นแขม กองการศึกษา

9 อุดหนุนโรงเรยีนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน1) ตามโครงการอาหารกลางวนั

อุดหนุนใหโ้รงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1) ด าเนินการ

4,452,000    โรงเรียนอนุบาล   
 แม่เมาะ (ชุมชน 1)

กองการศึกษา

10 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
ประชาชน

0 ต าบลแม่เมาะ กศน.แมเ่มาะ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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44      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

5.1 แผนงานการศึกษา
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและภมูิปญัญา

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

11 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
ประชาชน

0 ต าบลแม่เมาะ กศน.แมเ่มาะ

12 กิจกรรม กศน.ต าบลส่งเสริมการอ่าน
บา้นหนังสือชุมชน

การจัดกิจกรรม/ประชาชน 0 ต าบลแม่เมาะ กศน.แมเ่มาะ

13 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวนัเด็ก
แหง่ชาติ

การจัดกิจกรรม/ประชาชน 0 ต าบลแม่เมาะ กศน.แมเ่มาะ

14 กิจกรรม กศน.ต าบลส่งเสริมการอ่าน
เคล่ือนที่

การจัดกิจกรรม/ประชาชน 0 ต าบลแม่เมาะ กศน.แมเ่มาะ

15 กิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนที่ส าหรับชาว
ตลาด

การจัดกิจกรรม/ประชาชน 0 ต าบลแม่เมาะ กศน.แมเ่มาะ

11,463,800รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 44        



45       

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการข่วงผญาถ่ายทอดภมูิปญัญา

วฒันธรรมทอ้งถิ่น
จัดนิทรรศการและกิจกรรมถ่ายทอด
ภมูิปญัญาแต่ละด้านใหก้ับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยวทิยากรทอ้งถิ่น

100,000 ศูนย์วฒันธรรม
อ าเภอแม่เมาะ

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปี

กิจกรรมลอยกระทง ประกวด
ขบวน/กระทงเล็ก/นางนพมาศ จัด
นิทรรศการประวติักระทง

300,000 สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียติ บา้นเมาะ

หลวง หมู่ที่ 8

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุและ
รดน้ าด าหวั

300,000 ศูนย์วฒันธรรม
อ าเภอแม่เมาะ

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพธิทีาง
ศาสนาในวนัส าคัญทางศาสนา

กิจกรรมหล่อเทยีน กิจกรรม
นิทรรศการใหค้วามรู้รณรงค์ลด ละ 
เลิกอบายมุข กิจกรรมแหเ่ทยีน

100,000 เทศบาลต าบลแม่เมาะ กองการศึกษา

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและภมูิปญัญา

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 45     



46       

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและภมูิปญัญา

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่เมาะ
 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมตาม
ประเพณีและสืบสานวฒันธรรมทอ้งถิ่น

อุดหนุนใหส้ภาวฒันธรรมอ าเภอ    
แม่เมาะ ด าเนินการ

50,000 สภาวฒันธรรม
อ าเภอแม่เมาะ

กองการศึกษา

6 โครงการโคมแข้งจ๊าง (1) ขั้นเตรียมการ ประชุมชี้แจง
วางแผน (2) ด าเนินการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ (3) ประเมินผลและรายงาน

6,000 โรงเรียนแม่เมาะ
วทิยา

โรงเรียนแม่
เมาะวิทยา

7 กิจกรรมการประดับตกแต่งผ้าในงานพธิี การอบรม/ประชาชน 4,000 บา้นหว้ยเปด็ หมู่ที่ 1 กศน.แมเ่มาะ

8 กิจกรรมการอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้น
การฟอูนเล็บ

การอบรม/ประชาชน 4,000 บา้นเมาะสถานี หมู่ที่
 4

กศน.แมเ่มาะ

856,000รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 46     



   47        

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น
จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
และผู้บริหารที่ครบวาระหรือ
ต าแหน่งวา่ง

100,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
สถาบนัพระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ 200,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตาม
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลไม่น้อย
กวา่ 2 คร้ังต่อปี

30,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด

4 อุดหนุน อบต.สบปาูด ตามโครงการ
บริหารศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง

กิจกรรมบรูณาการร่วม อปท.ใน
พื้นที่อ าเภอแม่เมาะในการสนับสนุน
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ระดับอ าเภอฯ

30,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 47      
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

5 โครงการพฒันาความรู้เพิ่มศักยภาพ
การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธปิไตย

จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้น า
และเยาวชนในพื้นที่ต าบลแม่เมาะ

40,000 เทศบาลต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด

6 โครงการวนัเทศบาล จัดกิจกรรมพฒันาองค์กร 40,000 เทศบาลต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด

7 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์และ
ปลูกฝังทศันคติวฒันธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทจุริต

จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 50,000 เทศบาลต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริม พฒันาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 50,000 เทศบาลต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(ฝุาย

อ านวยการ)

9 โครงการขับเคล่ือนการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น (แผนชุมชน)

(1) อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนหมู่บา้น (แผนชุมชน) (2) 
ร่วมกันจัดท าแผนหมู่บา้น (3) เสนอ
แนวทางการจัดท าแผนหมู่บา้น

40,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(งานแผน)

580,000รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 48      



49      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

บคุลากรกองการศึกษาฯ สังกัด
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

ค่ายปฏบิติัธรรม อบรมเร่ือง
หลักธรรมกับการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัและการท างาน

100,000 วดัอุโมงค์ จังหวดั
เชียงใหม่

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ
ประจ าปี

จัดนิทรรศการวนัเด็ก จัดใหม้ีเวที
การแสดงของเด็ก จัดซุ้มกิจกรรม

300,000 เทศบาลต าบลแม่
เมาะ

กองการศึกษา

400,000

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

รวม

6.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 49        



50      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก
1 โครงการผู้สูงอายุยิ้ม กิจกรรมหลักสูตรอบรมใหค้วามรู้

ด้านการดูแลสุขภาพ,ประเพณี
,วฒันธรรมและด้านส่งเสริมอาชีพ,
กฎหมายเบื้องต้น ฯลฯ

400,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาผู้สูงอายุ (บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8)

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต าบลแม่เมาะ

อบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดูงาน
แลกเปล่ียนเรียนรู้

100,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาผู้สูงอายุ (บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8)

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่เมาะ

อบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงาน
กิจกรรมผู้สูงอายุ

150,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาผู้สูงอายุ (บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8)

กองสวัสดิการ
สังคม

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 50        



51      

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบ

หลัก ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนฌาปนกิจ
สงเคราะหต์ าบลแม่เมาะ

อบรมใหค้วามรู้ 20,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาผู้สูงอายุ (บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8)

กองสวัสดิการ
สังคม

670,000รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 51        



เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง
(แบบ ผด. 02/1)

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์
ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



52     

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เก้าอี้ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 

5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ (1) เก้าอี้ส านักงาน
พนักพงิสูง (2) หุ้มผ้า (3) มีที่วาง
แขนแบบเหล็ก ชุบโครเมียม (4) หุ้ม
ด้วยหนัง PVC (5) ปรับสูง ต่ า ด้วย
โช๊คไฮโดรลิค (6) ขาอลูมิเนียมขัดเงา
 (7) มีล้อเล่ือน 5 ล้อ (8) ขนาดไม่
น้อยกวา่ (ก) 63 x (ล) 68 x (ส) 115
 ซม. หรือ (9) จัดหาโดยสืบราคา
ทอ้งตลาด หรือ (10) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

11,600 ทต.แม่เมาะ กองคลัง

รวม 1 11,600

1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เก้าอี้ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 3,600

 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้
(1)เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพงิชนิดบหุนัง
เทยีม มีที่วางแขน โครงเหล็กชุบโครเมียม
ด้านบนบทุบัด้วยหนังเทยีม สามารถปรับ
ระดับสูงต่ าด้วยโช๊คไฮโดรลิคปรับขา
อลูมิเนียม มีล้อเล่ือน 5 ล้อ ขนาดไม่น้อย
กวา่(ก) 65 x (ล) 68 X (ส) 96-105 ซม. 
(2) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (3) 
ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

3,600 ทต.แม่เมาะ กอง
การศึกษา

1.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา
1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

2 เก้าอี้ส านักงาน พนักพงิสูง เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงสูง จ านวน 2 
ตัวๆละ 3,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ
เบื้องต้น ดังนี(้1)เก้าอี้ท างานแบบมีพนัก
พงิชนิดบหุนังเทยีม มีที่วางแขน โครง
เหล็กชุบโครเมียมด้านบนบทุบัด้วยหนัง
เทยีม สามารถปรับระดับสูงต่ าด้วยโช๊ค
ไฮโดรลิคปรับขาอลูมิเนียม มีล้อเล่ือน 5 
ล้อ ขนาดไม่น้อยกวา่(ก) 65 x (ล) 68 X 
(ส) 106-116 ซม. (2) จัดหาโดยสืบราคา
จากทอ้งตลาด (3) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

7,600 ทต.แม่เมาะ กอง
การศึกษา

3 โต๊ะพบัพลาสติก HDPE สีขาว โต๊ะพับพลาสติก HDPE สีขาว จ านวน 
10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้ (1) โต๊ะพบั
พลาสติก HDPE สีขาว (2) ขาโต๊ะขา
เหล็กสีเทา พบัเก็บได้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
(ก) 74 x (ย) 180 x (ส) 73 ซม. (3) จัดหา
โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (4) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

25,000 ทต.แม่เมาะ กอง
การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา
1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4 โทรศัพทส์ านักงาน โทรศัพทส์ านักงาน จ านวน 4 เคร่ืองๆ 
ละ 600 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1)
 โทรศัพทร์ะบบสายเด่ียว ใช้งานง่ายและ
สะดวก (2) ปรับระดับเสียงกร่ิงได้ 3 
ระดับ (3) ปรับระดับเสียงสนทนา 6 
ระดับ (4) ปรับระดับเสียงสนทนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (5) เลือกใช้งานได้ระบบ
พลัส์และโทน (6) รองรับจ านวนสายเรียก
เข้าได้ 1 สาย (7) ปุ่ม Redial โทรทวนซ้ า
หมายเลขโทรออกล่าสุดได้ง่าย (8) จัดหา
โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (9) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

2,400 ทต.แม่เมาะ กอง
การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา
1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

5 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบ
แขวน ขนาด 32,000 บทียีู

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมค่าตดิตั้ง)
 แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทีย ูจ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 42,300 บาท โดยมคุีณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ (1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมต่่ ากวา่ 
32,000 บีทีย ู(2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง
 (3) เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท าความ
เยน็ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บีทียตู้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหะกรรม และฉลากประหยดั
ไฟฟ้าเบอร์ 5 (4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบ
ส าเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงเรียนเดียวกนั (5) มคีวามหน่วงเวลา
การท างานของคอมเพรสเซอร์ (6) การจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ้ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยดัพลังงาน ควรพิจารณาจดัซ้ือเคร่ืองปรบอากาศ
ที่มค่ีาประสิทธภิาพ พลังงานตามฤดูกาล  (SEER) สูง
กวา่ (7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (7.1) แบบแยก
ส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ สวติซ์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ
 15 เมตร (8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการ
แสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ) (8.1) 
ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่่ ากวา่ 13,000 บีทียู
 4,000 บาท (9) ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านักงบประมาณ หรือ (10) ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

84,600 ทต.แม่เมาะ กอง
การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานการศึกษา
1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

6 พดัลมติดผนัง  ขนาด 18 นิ้ว พัดลมติดผนัง  ขนาด 18 น้ิว จ านวน 20
 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ (1) พดัลม
ติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว (2) จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

50,000 โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

กอง
การศึกษา

รวม 6 173,200

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 โต๊ะท างานไม้ โตะ๊ท างานไม ้ จ านวน 1 โต๊ะๆ ละ 

3,800 บาท โดยมคุีณลักษณะดังนี้ (1) 
โต๊ะท างานไม ้ผลิตจากไมพ้าร์ติเคิล
บอร์ด หนาไมน่อ้ยกว่า 25 มม. ปดิผิว 
FOIL มทีี่วางคีย์บอร์ด และ CPU ล่าง 
(2) ขนาดไมน่อ้ยกว่า (ก) 120 x (ล) 60
 x (ส) 75 เซนติเมตร  (2) จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

3,800 สระวา่ยน้ าเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

กอง
การศึกษา

2 โต๊ะรับแขกไม้สักทอง พร้อมท าสี โตะ๊รับแขกไมส้กัทอง พร้อมท าส ี
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ (1) โต๊ะรับแขกไมสั้ก
ทอง พร้อมท าสี (2) จัดหาโดยสืบราคา
จากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

30,000 ศูนย์วฒันธรรม
อ าเภอแม่เมาะ

กอง
การศึกษา

รวม 2 33,800

1.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/
นาท)ี

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 
เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท โดยมรีายละเอยีดคุณลักษ
ระเฉพาะสังเขป ดังนี ้(1) มคีวามละเอยีดในการพิมพ์
ไมน่้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi (2) มคีวามเร็วใน
การพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm) (3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อตัโนมติัได้ (4) มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไมน่้อยกว่า 128 MB (5) มชี่องเชื่อมต่อ (Interface)
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง
 (6) มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไมน่้อกยว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n) ได้ (7) 
มถีาดใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่้อยกว่า 250 แผ่น (8)
 สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
 หรือ (9) ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม หรือ (10) 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

8,900 ทต.แม่เมาะ กองคลัง

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
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ม.
ค.
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ค.
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.ย

.
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ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

ม.ิ
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ค.
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2 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network ส าหรับกระดาษขาว A3

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network ส าหรับกระดาษขาว A3 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 54,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi (2) มีความเร็วในการ
พิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 
หน้าต่อนาที (ppm) (3) มีความเร็วในการ
พิมพ์ส าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที (4) มีหน่วยความจ า 
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB (5)
 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6) มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (7) มีถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (8) 
สามารถใช้กับ A3, A4, Letter, Legal และ
 Custom หรือ (9) ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม หรือ (10) ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม

54,000 ทต.แม่เมาะ กองคลัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

ม.ิ
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3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล
 จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้ (1) มหีน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน่้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ
 8 แกนเสมอืน (8Thread) โดยมคีวามเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
 (2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ  (Level) 
เดียวกนัขนาดไมน่้อยกว่า 6 MB (3) มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไมน่้อยกว่า 8 GB (4) มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู 
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุมน่้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย (5) มจีอภาพที่
รองรับความละเอยีดไมน่้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
 และมขีนาดไมน่้อยกว่า 12 นิว้ (6) มชี่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3
 ช่อง (7) มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไมน่้อยกว่า 1ช่อง (8) มชี่องเชื่อมต่อระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไมน่้อย
กว่า 1 ช่อง (9) สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth หรือ 
(10) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (11)
 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

22,000 ทต.แม่เมาะ กองคลัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
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4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย แบบที่ 1 จ านวน 1 
เคร่ืองๆ ละ 130,000 บาท มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก 
(8 Core) หรือดีกวา่ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 
หน่วย (2) หน่วยประมวลผล (CPU) รองรับการ
ประมวผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ไม่น้อยกวา่ 
11 MB (3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC 
DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 16 GB (4) 
สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกวา่ RAID 0, 1, 5 
(5) มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ 
SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกวา่ 7,200 รอบต่อนาที
 หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกวา่ ขนาดความ
จุไม่น้อยกวา่ 200 GB จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 หน่วย (6) 
มี DVD-ROM หรือดีกวา่ แบบติดต้ังภายใน (Internal)
 หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย (7) มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
2 ช่อง (8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 17 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย (9) มี Poweพ Supply แบบ 
Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย  หรือ 
(10) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (11) ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม

130,000 ทต.แม่เมาะ กองคลัง

4 214,900

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเคร่ือข่าย

 แบบมุมมองคงที่
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิด
เครอืข่าย แบบมุมมองคงที่ ส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทั่วไปและ
งานอื่นๆ จ านวน 12 เคร่ืองๆ ละ 
22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ (1) ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (2) ราคาพร้อมติดต้ัง หรือ (3)
 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

264,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(งานปอ้งกัน)

1 264,000
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ค.

เม
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2.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเชอร์ หรือ 

LED สี ชนิด Network แบบที่
 1 (18 หน้า/นาท)ี

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
 แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 
dpi (2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ
 A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (3) มี
ความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
 18 หน้าต่อนาที (ppm) (4) สามารถพิมพ์เอกสาร
กลับหน้าอัตโนมัติได้ (5) มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  (6) มีช่องเชื่อมตัว 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง (7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) ได้ 
(8) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (9) 
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(10) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (11) ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม

10,000 ทต.แมเ่มาะ กอง
การศึกษา

2.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการศึกษา
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 21.5 นิ้ว

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 3,700 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีขนาดไม่น้อย
กวา่ 21.5 นิ้ว (2) รองรับความละเอียดกร
แสดงผลไม่น้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel (3) 
มี Refresh Rate ไม่น้อยกวา่ 60 Hz (4) มี 
Contrast Ration ไม่น้อยกวา่ 600: 1 (5) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  (6)
 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

3,700 ทต.แม่เมาะ กอง
การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 65       
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการศึกษา
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
(2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
เป็นแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB (3) มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB (4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
 จ านวน 1 หน่วย (5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย (6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (7) มีช่องเชื่อมต่อ 
(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง (8) มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ (9) มีจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย (10) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (11) ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม

17,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ

กอง
การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการศึกษา
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
(1) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมอืน (8Thread) โดยมคีวามเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกวา่ 1.6 GHz และมเีทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใชค้วามสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย (2) หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกนัขนาดไมน่้อยกวา่ 6 MB (3) มหีน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่ 8 GB 
(4) มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ
ไมน่้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน่้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย (5) มจีอภาพที่รองรับ
ความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไม่
น้อยกวา่ 12 นิ้ว (6) มชีอ่งเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา่ ไมน่้อยกวา่ 3 ชอ่ง (7) มชีอ่งเชื่อมต่อแบบ 
HDMI หรือ VGA จ านวนไมน่้อยกวา่ 1ชอ่ง (8) มชีอ่งเชื่อมต่อ
ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา่แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง (9) สามารถใชง้านได้ไม่
น้อยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(10) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา
อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (11) ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม

22,000 โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

กอง
การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการศึกษา
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

5 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

เครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 7,500
 บาท โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้
(1) เป็นอปุกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั (2) เป็นเคร่ืองพิมพ์
แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  (3) มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi    (4) มคีวามเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที (ipm) (5) มคีวามเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที (ipm) (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวด า-สี) ได้ (7) มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมน่้อย
กวา่ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi (8) มถีาดป้อน
เอกสารอตัโนมติั(Auto Document Feed) (9) สามารถถา่ย
ส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า -สามารถท าส าเนาได้สูงสุด
ไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา (10) สามารถยอ่และขยายได้25 ถงึ 
400 เปอร์เซ็นต์ (11) มชีอ่งเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง (12) มชีอ่งเชื่อมต่อ
ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง หรือ สามารถใชง้านผ่าน
 เครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (13) มถีาด
ใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น (14) สามารถใชไ้ด้กบั A4,
 Letter, Legal และ Custom (15) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือ (16) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

7,500 โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

กอง
การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานการศึกษา
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

6 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

เครือ่งพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 15,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้(1)เป็นอปุกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,
 Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั (2) มีความละเอยีดในการ
พมิพไ์ม่น้อยกวา่ 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาที (ppm) (4) มีความเร็วในการพมิพสี์ส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาที (ppm) (5) มีหน่วยความจ า (Memory)
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 256 MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
(7) มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed) (9) สามารถถา่ยส าเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวด า (10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา (11) 
สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ชอ่ง (13) มีชอ่งเชือ่มต่อระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อย
กวา่ 1 ชอ่ง หรือ สามารถใชง้านผ่าน เครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
 ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 150 แผ่น (15) สามารถใชไ้ด้กบั A4, 
Letter, Legal และ Custom เป็นอปุกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
 , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั (2) มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่
น้อยกวา่ 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาที (ppm) (4) มีความเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาที (ppm) (5) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กวา่ 256 MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความ
ละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมัติ (Auto Document Feed) (9) สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวด า (10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา (11) สามารถยอ่และ
ขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ชอ่ง (13) มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ชอ่ง
 หรือ สามารถใชง้านผ่าน เครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) มี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 150 แผ่น (15) สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter, Legal
 และ Custom (16) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ หรือ (17) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

15,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ

กอง
การศึกษา

รวม 7 75,200
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

เครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพรอ้มตดิตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink
 Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 7,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้(1) เป็นอปุกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer} 
Copier} Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั (2) เป็นเคร่ืองพมิพ์
แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต (3) มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi (4) มี
ความเร็วในการพมิพข์าวด า ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) (5) มีความเร็วในการพมิพสี์
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm) (6) สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มี
ความละเอยีดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200x600 หรือ 600x1,200 
dpi (8) มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed) (9) 
สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) สามารถท าส าเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา (11) สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 
เปอร์เซ็นต์ (12) มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ชอ่ง (13) มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ชอ่ง 
หรือ สามารถใชง้านผ่านเครือขา่ยไร้สาย WI-FI (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
(14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 100 แผ่น (15) สามารถใชไ้ด้กบั A4, 
Letter, Legal และ Custom (16) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  (17) ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม

7,500 สระว่ายน้ าเทศบาล
ต าบลแมเ่มาะ

กอง
การศึกษา

รวม 1 7,500

ม.ิ
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ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 

21.5 นิ้ว
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
3,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ (1) มีขนาดไม่น้อยกวา่
 21.5 นิ้ว (2) รองรับความละเอียด
การแสดงผลไม่น้อยกวา่ 
1,920x1,080 pixel (3) มี Refresh
 Rate ไม่น้อยกวา่ 60 Hz (4) มี 
Contrast Ration ไม่น้อยกวา่ 600:
 1 (5) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  (6)
 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

3,700 ทต.แม่เมาะ กองช่าง

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1*

เครือ่งคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานประมวลผลแบบที ่1* (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (1) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.9 GHz  
และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย (2) 
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าเปน็แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนัขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB (3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ (3.1) เปน็
แผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ (3.2) มีหน่วย
ประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ (3.3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
 2 GB (4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB (5) มีหน่วยจดัเกบ็ข้อมูล ชนิด
 SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน
 1 หน่วย (6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย (7) มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(8) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง (9) มีแปน้พิมพ์และเม้าส์ (10) มีจอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย (11) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (12) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

22,000 ทต.แม่เมาะ กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก ม.ิ
ย.
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ส.
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ก.
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ค.
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2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก พร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอ้มติดตัง้ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆ
 ละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
 (1) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต (2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 1,200 x 1,200 dpi (3) มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ ขนาด A4 
ไม่น้อยกวา่ 20 หน้าต่อนาที (ppm) sinv 8.8 
ภาพต่อนาที (4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 10 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) (5)
 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง (6) มีถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น (7) สามารถ
ใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (8)
 เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ Printer, 
Copier, Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน หรือ 
(9)  ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม หรือ 
(10) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

4,300 ทต.แม่เมาะ กองช่าง

รวม 3 30,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เคร่ืองอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 

ส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ

เครือ่งอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ส าหรับ
ถ่ายภาพทางอากาศ  จ านวน 1 ชดุ จ านวน 
43,000 บาท โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 
เป็นเคร่ืองบินบังคับด้วยวทิย ุ(Drone) แบบปีก
ใบพัดหมนุ ไมน่้อยกวา่ 4 ใบพัด (2) มกีล้อง
ส าหรับบันทึกภาพนิ่ง ความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 
12 ล้านพิเซล(3) สามารถบันทึกภาพวดีีโอ ความ
ละเอยีดไมน่้อยกวา่ 4K (4) มรีะบบซูมแบบ
ดิจติอล ไมน่้อยกวา่ 4 เท่า (5) มรีะบบเซ็นเซอร์ 
ไมน่้อยกวา่ 2 จดุส าคัญ (6) มรีะบบกนัส่ันแบบ 3
 แกน (7) มรีะยะการส่งสัญญาณภาพไกลสูงสุด
ไมน่้อยกวา่ 10 กโิลเมตร (8) มพีื้นที่เกบ็ขอ้มลู
ภายในตัวเคร่ืองไมน่้อยกวา่ 8 GB (9) สามารถบิน
ได้นานสูงสุดไมน่้อยกวา่ 30 นาที (10)  รองรับ
หน่วยความจ าแบบ Micro SD ได้
(11)  มรีีโมทส าหรับควบคุมการท างาน (12) 
แบตเตอร่ี ส าหรับใชง้าน (13)  สายชาร์จ (14)  
อปุกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อ (15) จดัหาโดยสืบราคา
ท้องตลาด  (16) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

43,000 ต าบลแม่เมาะ ส านักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพันธ์)

รวม 1 43,000

3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

3. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 

40 นิ้ว
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิก
เซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
7,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 (1) ระดับความละเอียด เป็นความ
ละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920 
x 1,080 พิกเซล (2) ขนาดที่ก าหนดเป็น
ขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว (3) แสดงภาพ
ด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight (4) 
ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการ
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง (5) ช่องต่อ
 USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ 
เพลง และภาพยนตร์ (6) มีตัวรับสัญญาณ 
Digital ในตัว (7) ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ หรือ (8) ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม

7,500 สระวา่ยน้ าเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

กอง
การศึกษา

รวม 1 7,500

3.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไปการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

3. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ม.ิ
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 จักรพนัริม แบบธรรมดา จักรพันรมิ แบบธรรมดา จ านวน 1 

คันๆละ 13,400 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) แบบธรรมดา ชนิด 1 เข็ม 3 ด้าย
 ใช้มอเตอร์ไฟฟา้ ราคาพร้อมโต๊ะ (2)
 ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านักงบประมาณ หรือ (3) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

13,400 โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

กอง
การศึกษา

รวม 1 13,400
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4.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

4. ประเภทครภุณัฑ์การศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2

 เคร่ืองๆ ละ 9,500  บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ (1) เปน็แบบสะพาย (2) 
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.4  
แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกวา่ 30  ซีซี  (4) พร้อมใบมีด  
(5) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
 ส านักงบประมาณ หรือ (6) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

19,000 โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

กอง
การศึกษา
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ธ.ค
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พ. ม.ี
ค.
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.

พ.
ค.

5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

5. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

แผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

5.1 แผนงานการศึกษา
5. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เครือ่งตัดหญา้แบบล้อจักรยาน 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ
12,000 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ (1) 
เปน็เคร่ืองหญ้าตัดแบบเข็น (2) 
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 5  
แรงม้า  (3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของล้อ ประมาณ 26  นิ้ว (4) รัศมี
ตัดหญ้าได้กวา้งไม่น้อยกวา่  20  นิ้ว 
(5) ความจุถังน้ ามันเคร่ืองยนต์ไม่
น้อยกวา่ 1.50 ลิตร (6) ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ หรือ (7) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

12,000 โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

กอง
การศึกษา

รวม 2 31,000

แผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว เครือ่งเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5

 น้ิว จ านวน  1  ตัวๆละ 5,500  
บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้  (1) ขนาด 5 นิ้ว 
(125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟา้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 1,000  วตัต์
  ความเร็วรอบไม่น้อยกวา่ 10,000 
รอบต่อวนิาท ี(2) ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ
 หรือ (3) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

5,500 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ กอง
การศึกษา

รวม 1 5,500
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6.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

6. ประเภทครภุณัฑ์โรงงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ ครภุณัฑ์ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) สถานที่ด าเนินการ รบัผิดชอบ

หลัก
1 เคร่ืองเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม จ านวน 1 ชุดๆละ 400,700 บาท โดยมี

คุณลักษณะดังนี ้(1)  สะพานปทูรงตัว ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
220X70X80 ซม. จ านวน 1 ชุด (2) กระดานล่ืนบา้น 2 ชัน้
 ขนาดไม่นอ้ยกวา่170X300X170 ซม. จ านวน 1 ชุด (3) 
บา้นนอ้ยในฝัน  (มีร้ัว) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130x160x110 
ซม.จ านวน 1 ชุด (4) ชุดสนกุสุดมหศัจรรย์ ขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 160x410x110 ซม.จ านวน 1 ชุด (5) ม้ากระดก 6 ที่
นัง่ พื้นที่ใช้งาน ไม่นอ้ยกวา่ 190x190x40 ซม.จ านวน 1 
ชุด    (6) อุโมงค์ผีเส้ือ  (ทอ่ยาว) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
120x300x130 ซม. จ านวน 1 ชุด (7) อุโมงค์เต่ายักษ์ 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 140x300x130 ซม. จ านวน 1 ชุด (8) 
ชุดรวมพลังปนีปา่ย ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130x410x160 ซม 
จ านวน 1 ชุด (9) บา้นนอ้ย 2 ชัน้ จ านวน 1 ชุด (10) ไม้
กระดกรูปม้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 x 140 x 50 ซม. 
จ านวน 2 ชุด (11) ไม้กระดกรูปช้าง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 
x 140 x 50 ซม. จ านวน 2 ชุด (12)ติดต้ังพร้อมใช้งาน (2)
 จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

400,700 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ กอง
การศึกษา

รวม 1 400,700
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.
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7.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแม่เมาะ

7. ประเภทครภุณัฑ์สนาม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการคิดเป็นร้อยละ 

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

  ตุลาคม 
2564

ส านักปลัด โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
และผู้บริหารทอ้งถิ่น

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารที่ครบวาระ
หรือต าแหน่งวา่ง

100,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

นางนงลักษณ์ สีตาบตุร

ส านักปลัด อุดหนุน อบต.สบปาูด ตามโครงการบริหาร
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง

กิจกรรมบรูณาการร่วม อปท.ในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะในการ
สนับสนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับอ าเภอฯ

30,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

อบต.สบปาูด

ส านักปลัด โครงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภยัต่างๆ ภายใน
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ

50,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

จ่าเอกรัฐสรณ์  ปาลสาร

กองสาธารณสุขฯ โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วน
จังหวดัล าปาง

อุดหนุนค่าบริการจัดการขยะใหก้ับองค์การบริหารส่วน
จังหวดัล าปาง

420,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

นางณิชชา ตันติอ าไพ

กองสาธารณสุขฯ โครงการปอูงกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้
 ประจ าป ี2565

(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ ์(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

120,000 1 ตุลาคม 2564 - 31
 กรกฎาคม 2565 
หรือ (ตามประกาศ
ของกรมปศุสัตว)์

นางณิชชา ตันติอ าไพ

ปฏิทินการจัดท าโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 83              



    84

เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

 ตุลาคม 
2564

กองสาธารณสุขฯ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) ศึกษาดูงานหน่วงานอื่นที่
ด าเนินการประสบความส าเร็จ (3) จัดซ้ือจัดหาวสัดอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

240,000    1 ตุลาคม 2564 - 
31 สิงหาคม 2565

นางณิชชา ตันติอ าไพ

กองการศึกษาฯ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เบกิ หกั ผลัก ส่งใหโ้รงเรียนเทศบาลแม่เมาะและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะด าเนินการ

5,091,600     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนแม่เมาะวทิยา ตาม
โครงการจ้างภาษาชาวต่างประเทศ

อุดหนุนใหโ้รงเรียนแม่เมาะวทิยากรด าเนินการ 300,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

โรงเรียนแม่เมาะวทิยา

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) 
ตามโครงการจ้างวทิยากรชาวต่างประเทศ

อุดหนุนใหโ้รงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ด าเนินการ 200,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1)

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนวดับา้นแขม ตามโครงการ
จ้างวทิยากรภาษาต่างประเทศ

อุดหนุนใหโ้รงเรียนวดับา้นแขมด าเนินการ 100,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

โรงเรียนวดับา้นแขม

กองการศึกษาฯ อุดหนุนวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
กฟผ.แม่เมาะ ตามโครงการจ้างวทิยากร
พเิศษเฉพาะทางเพื่อพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

อุดหนุนใหว้ทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 
ด าเนินการ

100,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

วทิยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนวดับา้นแขม ตามโครงการ
อาหารกลางวนั

อุดหนุนใหโ้รงเรียนวดับา้นแขมด าเนินการ 970,200     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

โรงเรียนวดับา้นแขม

กองการศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) 
ตามโครงการอาหารกลางวนั

อุดหนุนใหโ้รงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ด าเนินการ 4,452,000     1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1)

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

 ตุลาคม 
2564

ส านักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบนั
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ   (วนัสวรรคต รัชกาลที่ 9) 200,000* 13 ตุลาคม 2564 น.ส.หฤทยั ศรีอุทศิ

ส านักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบนั
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ   (วนัปยิมหาราช) 200,000* 23 ตุลาคม 2564 นางมยุเรศ  สมปาน

พฤศจิกายน 
2564

กองสวสัดิการฯ อุดหนุน ที่วา่การอ าเภอแม่เมาะ ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดู
หนาวและของดีนครล าปาง

อุดหนุนใหท้ี่วา่การอ าเภอแม่เมาะด าเนินการ 20,000 พฤศจิกายน - 
ธนัวาคม 2564

ที่วา่การอ าเภอแม่เมาะ

กองสวสัดิการฯ อุดหนุน กิ่งกาชาดอ าเภอแม่เมาะ ตาม
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอแม่เมาะ

อุดหนุนใหก้ิ่งกาชาดอ าเภอแม่เมาะด าเนินการ 20,000 พฤศจิกายน - 
ธนัวาคม 2564

กิ่งกาชาดอ าเภอแม่เมาะ

กองคลัง โครงการสร้างแรงจูงใจในการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียม

ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนได้รับรู้กฎหมาย ระเบยีบและ
ขั้นตอนการช าระภาษขีองเทศบาลต าบลแม่เมาะ 12 หมู่บา้น

40,000 พฤศจิกายน 2564 - 
เมษายน 2565

นางวราภรณ์ ไคล้คง

ส านักปลัด โครงการส่งเสริม พฒันาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

(1) กิจกรรมรณรงค์เร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใส (2) 
กิจกรรมประกาศเจตจ านงค์ (3) กิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้

50,000 พฤศจิกายน 2564 - 
มิถุนายน 2565

นางนงลักษณ์ สีตาบตุร

กองการศึกษาฯ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี กิจกรรมลอยกระทง ประกวดขบวน/กระทงเล็ก/นางนพมาศ
 จัดนิทรรศการประวติักระทง

300,000 19 พฤศจิกายน 2564 นางมนสันนัท ์หมื่นสวัสดิกรู

ส านักปลัด โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟปาุ
หมอกควนัในพื้นที่ต าบลแม่เมาะ

เพื่อเปน็การก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ
กลุ่มเปาูหมาย ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปอูงกันและ
บรรเทาภยัจากสถานการณ์การเกิดปญัหาจากไฟปาุและ
หมอกควนัแบบบรูณาการร่วมกันได้อย่างประสิทธภิาพ

50,000 26 พฤศจิกายน 2564 นายบญุชัย โพธทิอง

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

ธันวาคม 
2564

กองการศึกษาฯ โครงการข่วงผญาภมูิปญัญาวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

จัดนิทรรศการและกิจกรรมถ่ายทอดภมูิปญัญาแต่ละด้าน
ใหก้ับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยวทิยากรทอ้งถิ่น

100,000 3 ธนัวาคม 2564 นางกรวรรณ สิทธบิศุย์

ส านักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบนั
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ   (วนัพอ่แหง่ชาติ) 200,000* 5 ธนัวาคม 2564 น.ส.หฤทยั ศรีอุทศิ

กองสวสัดิการฯ โครงการผู้สูงอายุยิ้ม กิจกรรมหลักสูตรอบรมใหค้วามรู้ด้านการดูแลสุขภาพ,
ประเพณี,วฒันธรรมและด้านส่งเสริมอาชีพ,กฎหมายเบื้องต้น
 ฯลฯ

400,000 15 ธนัวาคม 2564-
มิถุนายน 2565

นางพจนัณค์ เงางาม

กองสวสัดิการฯ โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืสมุนไพรตาม
แนวพระราชด าริฯ

กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร/อบรมใหค้วามรู้ 20,000 24 ธนัวาคม 2564 นายลภสัยากร จันทรยอด

ส านักปลัด โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล (ปใีหม่และสงกรานต์) 
กิจกรรมที่ 1 : เทศกาลปใีหม่

ด าเนินการต้ังจุดบริการประชาชน/จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ 
(ชั่วคราว) จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณแยกไปรษณีย์แม่เมาะ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง และจุดบริการประชาชน/จุด
ตรวจฯ/จุดสกัดฯ (ชั่วคราว) สถานีดับเพลิงบา้นหว้ยเปด็

70,000*   ธนัวาคม 2564 -  
มกราคม 2565

นายอนุชิต แสงวเิชียร

มกราคม 
2565

กองการศึกษาฯ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติประจ าปี

จัดนิทรรศการวนัเด็ก จัดใหม้ีเวทกีารแสดงของเด็ก จัดซุ้ม
กิจกรรม

300,000 8 มกราคม 2565 นางมนสันนัท ์หมื่นสวัสดิกรู

กองสวสัดิการฯ โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ
และสมาชิกกองทนุสวสัดิการชุมชนต าบล   
   แม่เมาะ

อบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 100,000 13 - 15 มกราคม 
2565

นายเมธา แก้วสุทธิ

กองคลัง โครงการใหค้วามรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้า
ข่ายช าระภาษฯีและค่าธรรมเนียม

จัดอบรมใหค้วามรู้ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษ ีก านัน ผู้ใหญ่บา้น 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ

20,000 20 มกราคม 2565 น.ส. อภษิฎา เทพปนิตา

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

มกราคม 
2565

กองการศึกษาฯ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

กิจกรรมกีฬามหาสนุก กีฬาเชื่อมความสัมพนัธค์รูและ
ผู้ปกครอง

50,000 21 มกราคม 2565 วา่ที่ ร.ต. หญิง ดวงฤทยั 
วงศ์เปี้ย

ส านักปลัด โครงการขับเคล่ือนการจัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้น (แผนชุมชน) เพื่อการจัดการตนเอง
ต าบลแม่เมาะ

(1) อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนหมู่บา้น (แผน
ชุมชน) (2) ร่วมกันจัดท าแผนหมู่บา้น (3) เสนอแนวทางการ
จัดท าแผนหมู่บา้น

50,000  24 มกราคม 2565 -
 8 กุมภาพนัธ ์2565

น.ส. อบุลรัตน ์ชัยนนัทรัตน์

ส านักปลัด โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าเทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏบิติัหนา้ที่ใหแ้กชุ่ด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั ใหม้คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดการ
สาธารณภยัเบื้องต้น ระบบบญัชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System : ICS) การควบคุมส่ังการ การบริหาร
จัดการสาธารณภยัในพื้นที่เกดิเหตุที่เปน็รูปแบบ และมมีาตรฐาน
เดียวกนั สามารถบญัชาการและปฎบิติัร่วมกบัชุดปฏบิติัการอื่นได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

100,000 28-30 มกราคม 2565 จ่าเอกรัฐสรณ์  ปาลสาร

กองสวสัดิการฯ โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบา้นผู้สูงอายุต าบล
แม่เมาะ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบา้น 12 หมู่บา้น 150,000 29 มกราคม 2565 นายธนากร อุดแก้ว

กุมภาพันธ์ 
2565

กองการศึกษาฯ โครงการแข่งขันกีฬาฟตุซอลต้านยาเสพติด จัดแข่งขันฟตุซอลประชาชน และเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 200,000 8 กุมภาพนัธ ์2565 
เปน็ต้นไป

วา่ที่ ร.ต. หญิง ดวงฤทยั 
วงศ์เปี้ย

กองสวสัดิการฯ โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพยีงตามทฤษฎี
ตามรอยพอ่

(1) อบรมเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(2) สาธติ/ปฎบิติัการเกษตรผสมผสานแบบพอเพยีง

20,000 11 กุมภาพนัธ ์2565 นายธนกฤต หมื่นก้อนแก้ว

กองการศึกษาฯ โครงการตลาดนัดวชิาการการจัดการศึกษา
ทอ้งถิ่นอ าเภอแม่เมาะประจ าปี

จัดแสดงนิทรรศการการศึกษาปฐมวยัจัดการแข่งขันระบาย
สี/ฉีกปะ/เดินตัวหนอน/วิง่เปี้ยว ฯลฯ

50,000 18 กุมภาพนัธ ์2565 นางกรวรรณ สิทธบิศุย์

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

กุมภาพันธ์ 
2565

ส านักปลัด โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์และ
ปลูกฝังทศันคติวฒันธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทจุริต

จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 50,000 23 กุมภาพนัธ ์2565 น.ส. หฤทยั ศรีอุทศิ

กองสวสัดิการฯ โครงการส่งเสริมกลุ่มวสิาหกิจผลิตปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์

อบรมส่งเสริม/สาธติการผลิตปุ๋ย 20,000 25 กุมภาพนัธ ์2565 นายเมธา แก้วสุทธิ

กองการศึกษาฯ อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอแม่เมาะ ตาม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีและ
สืบสานวฒันธรรมทอ้งถิ่น

อุดหนุนใหส้ภาวฒันธรรมอ าเภอแม่เมาะ ด าเนินการ 50,000 1 มีนาคม - 31 
พฤษภาคม 2565

สภาวัฒนธรรมอ าเภอแมเ่มาะ

ส านักปลัด โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกวา่ 2 คร้ัง/ปี

30,000   12 มีนาคม 2565  
19 มีนาคม 2565

นางมยุเรศ  สมปาน

กองสาธารณสุขฯ โครงการบริการสาธารณสุขเคล่ือนที่ ใหบ้ริการตรวจรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

30,000   12 มีนาคม 2565  
19 มีนาคม 2565

นางณิชชา ตันติอ าไพ

 มีนาคม 
2565

กองสวสัดิการฯ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อบรมส่งเสริม/สาธติการปลูกพชืผักข้ามปี 20,000 29 มีนาคม 2565 นายเมธา แก้วสุทธิ

กองการศึกษาฯ โครงการอบรมทกัษะการวา่ยน้ า เรียนรู้ทกัษะการวา่ยน้ าเบื้องต้น การช่วยเหลือคนตกน้ า 200,000 30 มีนาคม - 12 
เมษายน 2565

วา่ที่ ร.ต. หญิง ดวงฤทยั 
วงศ์เปี้ย

กองสาธารณสุขฯ โครงการอบรมอาสาสมัครด้านส่ิงแวดล้อม (1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์และ
เวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง

30,000 31 มีนาคม 2565 นายณัฐพงษ ์ตุ้ยเต็มวงค์

กองสาธารณสุขฯ โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ (1) จัดต้ังหมู่บา้นเปาูหมาย จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัด
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพนัธ ์(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์และเวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง

30,000 31 มีนาคม 2565 นางณิชชา ตันติอ าไพ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

เมษายน 
2565

กองสวสัดิการฯ โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ อบรมใหค้วามรู้ กระบวนการส่งเสริมความสัมพนัธข์อง
ครอบครัว

20,000 1 เมษายน 2565 นายลภสัยากร จันทรยอด

ส านักปลัด โครงการสีสันล้านนา พาแอ่วแม่เมาะ (1) จัดบธูกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว (2) จัดการแข่งขัน
ภายในงาน (3) การแสดงต่างๆ

300,000 10-11 เมษายน 2565 นางวนัวสิาข์ วงค์นันตา

ส านักปลัด โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล (ปใีหม่และสงกรานต์) 
กิจกรรมที่ 2 : เทศกาลสงกรานต์

ด าเนินการต้ังจุดบริการประชาชน/จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ 
(ชั่วคราว) จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณแยกไปรษณีย์แม่เมาะ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง และจุดบริการประชาชน/    
จุดตรวจฯ/จุดสกัดฯ (ชั่วคราว) สถานีดับเพลิงบา้นหว้ยเปด็

70,000* เมษายน 2565 นายอนุชิต แสงวเิชียร

กองการศึกษาฯ โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุและรดน้ าด าหวั 300,000 21 เมษายน 2565 นางมนสันนัท ์หมื่นสวัสดิกรู

ส านักปลัด โครงการวนัเทศบาล จัดกิจกรรมพฒันาองค์กรฯ 30,000 24 เมษายน 2565 น.ส. หฤทยั ศรีอุทศิ

กองสวสัดิการฯ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร กิจกรรมอบรม / สาธติด้านอาชีพ / กิจกรรมวนัคนพกิาร 30,000 27 เมษายน 2565 นายธนกฤต หมื่นก้อนแก้ว

กองการศึกษาฯ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบคุลากร
กองการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลต าบลแม่เมาะ

ค่ายปฏบิติัธรรม อบรมเร่ืองหลักธรรมกับการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัและการท างาน

100,000 28-30 เมษายน 2565 นางสุภาพร เครือค า

พฤษภาคม 
2565

กองสาธารณสุขฯ โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา

(1) จัดอบรมใหความรู้ (2) จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ ์(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (4) 
เข้าค่ายพกัแรม ใหค้วามรู้ด้านยาเสพติด

50,000 3 พฤษภาคม-10 
กันยายน 2565

นางณิชชา ตันติอ าไพ

กองสวสัดิการฯ โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่เมาะ

อบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ 150,000 11-13 พฤษภาคม 
2564

นายธนากร อุดแก้ว

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

พฤษภาคม 
2565

ส านักปลัด โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ด าเนินการฝึกอบรมทบทวนองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องฯ กับการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่
รับผิดชอบใหแ้ก่สมาชิกอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือน 
(อปพร.) เพื่อเปน็การเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการ
ปฏบิติังาน

50,000 19 พฤษภาคม 2565 วา่ที่ ร.ต. กัมปนาท ศรีค า

กองสวสัดิการฯ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านปศุสัตว์ อบรมส่งเสริม/สาธติการเล้ียงสัตวป์กี 20,000 27 พฤษภาคม 2565 นายเมธา แก้วสุทธิ

มิถุนายน 
2565

กองสาธารณสุขฯ โครงการอบรมและเฝูาระวงัด้านสุขาภบิาล
อาหาร

(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นที่
ด าเนินการที่ประสบความส าเร็จ (3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

25,000 2 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงษ ์ตุ้ยเต็มวงค์

ส านักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบนั
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ   (วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชินีฯ)

200,000*   3 มิถุนายน 2565 นางมยุเรศ  สมปาน

กองสาธารณสุขฯ โครงการควบคุมและปอูงกันโรคติดต่อ (1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ ์(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

30,000 15 มิถุนายน 2565 นางเยาวนา จันทร์เปง็

กองสวสัดิการฯ โครงการทอ้งถิ่นอาสาปลูกปาุเฉลิมพระ
เกียรติ

ปลูกปาุและบ ารุงรักษา 20,000 17 มิถุนายน 2565 นางนันทน์ภสั มั่นเข็มทอง

กองสาธารณสุขฯ โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลต าบลแม่เมาะ

(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ ์(3) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

60,000 24 มิถุนายน 2565 นางณิชชา ตันติอ าไพ
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

กรกฎาคม 
2565

กองการศึกษาฯ โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพธิทีาง
ศาสนาในวนัส าคัญทางศาสนา

กิจกรรมหล่อเทยีนพรรษา กิจกรรมนิทรรศการใหค้วามรู้
รณรงค์ ลด ละเลิกอบายมุข

100,000* 4 กรกฎาคม 2565 
(หล่อเทยีน)

นางกรวรรณ สิทธบิศุย์

กองการศึกษาฯ โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพธิทีาง
ศาสนาในวนัส าคัญทางศาสนา

กิจกรรมนิทรรศการใหค้วามรู้รณรงค์ ลด ละเลิกอบายมุข 
กิจกรรมแหเ่ทยีน

100,000* 11 กรกฎาคม 2565 
(แหเ่ทยีนฯ)

นางกรวรรณ สิทธบิศุย์

กองสวสัดิการฯ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปถนอม
อาหาร

อบรมส่งเสริม/สาธติด้านการแปรรุปและบรรจุภณัฑ์ 20,000 14 กรกฎาคม 2565 นายเมธา แก้วสุทธิ

กองสาธารณสุขฯ โครงการสร้างจิตส านักใหแ้ก่ประชาชนใน
การบ าบดัน้ าเสียครัวเรือน

(1) จัดอบรมใหค้วามรู้ (2) จัดซ้ือจัดหาวสัดุอุปกรณ์และ
เวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง

30,000 15 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงษ ์ตุ้ยเต็มวงค์

กองสวสัดิการฯ โครงการส่งเสริมสนับสนุนฌาปนกิจ
สงเคราะหต์ าบลแม่เมาะ

อบรมใหค้วามรู้ 20,000 21 กรกฎาคม 2565 นางพจนัณค์ เงางาม

กองสวสัดิการฯ โครงการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟทูรัพยากร
สัตวน์้ า

ปล่อยพนัธุสั์ตวน์้ า 30,000 26 กรกฎาคม 2565 นางนันทน์ภสั มั่นเข็มทอง

ส านักปลัด โครงการพฒันาความรู้เพิ่มศักยภาพการมี
ส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธปิไตย

จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้น าและเยาวชนในพื้นที่ต าบล
แม่เมาะ

40,000 27 กรกฎาคม 2565 นางมยุเรศ สมปาน

ส านักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบนั
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ   (วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ)

200,000* 28 กรกฎาคม 2565 นางหฤทยั ศรีอุทศิ

ส านักปลัด โครงการทอ่งเที่ยวแผ่นดินหวดิและสรงน้ า
พระธาตุขอุปค า

(1) จัดบธูกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว (2) จัดการแข่งขัน
ต่างๆภายในงาน (3) การแสดงต่างๆ

80,000 28 กรกฎาคม 2565 นางวนัวสิาข์ วงค์นันตา
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เดือน ส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/รปูแบบกิจกรรม งบประมาณ
      วัน/เดือน/ป ี   

 ที่ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

สิงหาคม 
2565

กองสวสัดิการฯ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านหตัถกรรม อบรมส่งเสริม/สาธติความรู้ด้านการจักสาน 20,000 5 สิงหาคม 2565 นายธนกฤต หมื่นก้อนแก้ว

ส านักปลัด โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบนั
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ   (วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชินีนาถ พระพนัปหีลวงฯ)

200,000* 12 สิงหาคม 2565 นางมยุเรศ  สมปาน

กองสวสัดิการฯ โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบ
กิจกรรมและจัดต้ังเครือข่ายหอพกัต าบล   
แม่เมาะ

อบรมใหค้วามรู้ 20,000 18 สิงหาคม 2565 นางพจนัณค์ เงางาม

กองการศึกษาฯ โครงการพฒันาศักยภาพครูและบคุลากร
กองการศึกษาฯ

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ ศึกษาดูงานเพื่อน าความรู้มาพฒันา
ศักยภาพในการท างาน

200,000 25-27 สิงหาคม 2565 นางมนสันนัท ์หมื่นสวัสดิกรู

กันยายน 
2565  - ไม่มี -
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