
โครงการในแผนพัฒนา โครงการที่นํามาจัดทํา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - งบประมาณรายจาย ประจําป

๒๕๖๔) และเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ และงบประมาณ

เฉพาะป พ.ศ.๒๕๖๑ รายจายเพิ่มเติม

๑.  ยุทธศาสตร คน ครอบครัว 44 42 2 0 40 1,955,000 1,592,867
          ๑.๑ แผนงาน การศึกษา 9 9 1 0 8 1,526,000 1,241,910

          ๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข 34 32 1 0 31 399,000 350,957

          ๑.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห 1 1 0 0 1 30,000 0

๒.  ยุทธศาสตร ชุมชน สังคม 21 12 1 0 11 525,000 169,960

          ๒.๑ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 5 4 0 0 4 95,000 32,750

          ๒.๒ แผนงาน การศาสนา 6 2 1 0 1 180,000 21,775

               วัฒนธรรมและนันทนาการ

          ๒.๓ แผนงาน สงเสริมและสราง 10 6 0 0 6 250,000 115,435

                ความเขมแข็งของชุมชน

๓.  ยุทธศาสตร เศรษฐกิจ 3 2 0 0 2 60,000 21,120

          ๓.๑ แผนงาน การเกษตร 3 2 0 0 2 60,000 21,120

๔.  ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐาน 89 29 2 1 26 13,355,600 7,861,984

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          ๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 85 28 2 1 25 13,238,600 7,744,984

          ๔.๒ แผนงาน การพาณิชย 4 1 0 0 1 117,000 117,000

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณที่ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร / แผนงาน

สถานะการดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่เบิกจายยังไมได
ดําเนินการ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ



โครงการในแผนพัฒนา โครงการที่นํามาจัดทํา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - งบประมาณรายจาย ประจําป

๒๕๖๔) และเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ และงบประมาณ

เฉพาะป พ.ศ.๒๕๖๑ รายจายเพิ่มเติม

๕.  ยุทธศาสตร การบริหารจัดการที่ดี 16 11 0 0 11 500,000 262,911

          ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 16 11 0 0 11 500,000 262,911

          ๕.๒ แผนงาน งบกลาง 7 4 0 0 4 8,595,000 8,360,200

การจัดหาครุภัณฑ 25 23 3 0 20 2,827,300 2,403,700

รวม 180 100 5 1 94 27,817,900 20,672,742

รอยละ 56 74

- ๒ -

ยุทธศาสตร / แผนงาน

สถานะการดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่เบิกจายยังไมได
ดําเนินการ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ



     ๑.  ยุทธศาสตร คน ครอบครัว

          ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการอาหารกลางวันและ - จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  320,000 296,550.04 ตําบล กองการศึกษา

อาหารเสริม (นม) แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล แมหลาย

แมหลาย

- อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนในเขตเทศบาล  400,000 367,920

ในการจัดหาอาหารกลางวันแกนักเรียน

2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ - จัดกิจกรรมฝกอบรมเสริมสรางและพัฒนา  50,000 16,800 ตําบล กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน บุคลิกภาพเด็กและเยาวชน แมหลาย

3 โครงการจัดคายเด็กและ - จัดกิจกรรมการฝกอบรมเขาคายเด็กและ  100,000 90,740 ตําบล กองการศึกษา

เยาวชน เยาวชน แมหลาย

4 โครงการจัดงานวันเด็ก - จัดกิจกรรมสันทนาการและการเรียนรูแก  30,000 0 ตําบล กองการศึกษา

แหงชาติ เด็กเนื่องในวันเด็กแหงชาติ แมหลาย

5 โครงการรวมพลังคลื่นลูกใหม - จัดกิจกรรมฝกอบรมหรือการจัดกิจกรรม  30,000 17,300 ตําบล กองการศึกษา

เยาวชนลด ละ เลิก ยาเสพติด รณรงคลด ละ เลิก ยาเสพติด แมหลาย

6 โครงการสงเสริมพัฒนาการ - จัดการการเสริมสรางพัฒนาการ  50,000 34,000 ตําบล กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย แมหลาย

หนวย
ดําเนินการ

- ๓ -

บัญชีโครงการที่ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตําบลแมหลาย

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย  440,000 407,400 ตําบล กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก แมหลาย

8 โครงการสงเสริมการศึกษา - จัดกิจกรรมการฝกการประกอบอาชีพให  30,000 11,200 ตําบล กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาอาชีพ แกนักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบ แมหลาย

และและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล

แมหลาย

9 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา - ปูแผนยางพาราสําเร็จรูป หนาไมนอยกวา  76,000 0 ตําบล กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมหลาย ๗.๐๐ มิลลิเมตร ภายใน พื้นที่ไมนอยกวา แมหลาย กองชาง

(จายขาดเงินละสม) ๔๙.๕๐ ตารางเมตร

1,526,000 1,241,9109

- ๔ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



          ๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการควบคุมและปองกัน - จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูในการปองกัน  50,000 45,276.20 ตําบล กองสาธารณสุข

โรคไขเลือดออก หรือการจัดหาเวชภัณฑเพื่อใชในการระงับ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

การระบาดของไขเลือดออก

2 โครงการควบคุมและปองกัน - จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูในการ  20,000 12,250 ตําบล กองสาธารณสุข

โรคไขหวัดนก ปองกันหรือการจัดหาเวชภัณฑเพื่อใชในการ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

ระงับการระบาดของไขหวัดนก

3 โครงการควบคุมและปองกัน - จัดกิจกรรมสรางความรู ความตระหนัก  50,000 0 ตําบล กองสาธารณสุข

โรคระบาดโรคติดตอและโรค ของการระบาดของเชื้อโรคตางๆ ที่สงผลตอ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

อุบัติใหม การดําเนินชีวิตประจําวัน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูดานการ  50,000 49,860 ตําบล กองสาธารณสุข

แกนนําสุขภาพครอบครัว ปองกันและการดูแลรักษาสุขภาพ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

5 โครงการรณรงคปองกันโรค - จัดกิจกรรมควบคุมประชากรสัตวเลี้ยงลูก  30,000 0 ตําบล กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบา ดวยนม และการจัดหาเวชภัณฑในการ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

ควบคุมประชากรสัตวเลี้ยง และการเลี้ยง

และการปองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบา

6 โครงการสงเสริมและคุมครอง - จัดฝกอบรมผูประกอบการดานโภชนาการ  10,000 9,600 ตําบล กองสาธารณสุข

ผูบริโภค ในการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร แมหลาย และสิ่งแวดลอม

- ๕ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดฝกอบรมผูประกอบการรถสูบสิ่งปฏิกูล  50,000 47,260 ตําบล กองสาธารณสุข

ผูประกอบการรถสูบสิ่งปฏิกูล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง แมหลาย และสิ่งแวดลอม

และผูปฏิบัติงานสูบสิ่งปฏิกูล

8 โครงการรณรงคสงเสริม - จัดกิจกรรมรณรงคและสงเสริมให  50,000 26,711 ตําบล กองสาธารณสุข

การใชพลังงานทางเลือก ประชาชนไดมีความตระหนักในการ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

ประหยัดพลังงาน และสงเสริมใหมีใช

พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น

9 โครงการอบรมหมอหมูบานใน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,675 หมูที่ ๑ กองสาธารณสุข

พระราชประสงค หมูที่ ๑ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๕ คน แมหลาย

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานอุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,675 หมูที่ ๑ กองสาธารณสุข

สมเด็จยา ตานมะเร็งเตานม หมูที่ ๑ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมสุภาพสตรี ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๕ คน แมหลาย

11 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,650 หมูที่ ๑ กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๑ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมเด็ก ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยาวชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

12 โครงการอบรมหมอหมูบานใน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  11,000 หมูที่ ๒ กองสาธารณสุข

พระราชประสงค หมูที่ ๒ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรม ตําบล และสิ่งแวดลอม

ประชาชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๕๐ คน แมหลาย

- ๖ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานอุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  4,500 4,500 หมูที่ ๒ กองสาธารณสุข

สมเด็จยา ตานมะเร็งเตานม หมูที่ ๒ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมสุภาพ ตําบล และสิ่งแวดลอม

สตรีกลุมเปาหมาย จํานวน ๒๐ คน แมหลาย

14 โครงการการสงเสริมโภชนาการ อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  4,500 4,500 หมูที่ ๒ กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแมและเด็ก หมูที่ ๒ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมแมและ ตําบล และสิ่งแวดลอม

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเด็กกลุมเปาหมาย จํานวน ๒๐ คน แมหลาย

สยามบรมราชกุมารี

15 โครงการการควบคุมโรคหนอน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  10,000 10,000 หมูที่ ๓ กองสาธารณสุข

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๓ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมเปาหมาย จํานวน ๕๐ คน แมหลาย

16 โครงการอบรมหมอหมูบานใน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,600 6,600 หมูที่ ๓ กองสาธารณสุข

พระราชประสงค หมูที่ ๓ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

17 โครงการรณรงคและแกไขปญหา อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  3,400 3,400 หมูที่ ๓ กองสาธารณสุข

ยาเสพติด To be number oneหมูที่ ๓ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมเด็ก ตําบล และสิ่งแวดลอม

(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนชุมชน/ เยาวชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบล

รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี

- ๗ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานอุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  7,000 7,000 หมูที่ ๔ กองสาธารณสุข

สมเด็จยา ตานมะเร็งเตานม หมูที่ ๔ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมสุภาพ ตําบล และสิ่งแวดลอม

สตรีกลุมเปาหมาย จํานวน ๓๕ คน แมหลาย

19 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  7,000 7,000 หมูที่ ๔ กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๔ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมเด็ก ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยาวชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๓๕ คน แมหลาย

20 โครงการการควบคุมโรคหนอน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,000 6,000 หมูที่ ๔ กองสาธารณสุข

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๔ ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมเปาหมาย จํานวน ๒๐ คน แมหลาย

21 โครงการอบรมหมอหมูบานใน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  7,000 7,000 หมูที่ ๕ กองสาธารณสุข

พระราชประสงค หมูที่ ๕ ในการดําเนินการฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๕ คน แมหลาย

22 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,500 6,500 หมูที่ ๕ กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๕ ในการดําเนินการฝกอบรมเด็ก ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยาวชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

23 โครงการการควบคุมโรคหนอน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,500 6,500 หมูที่ ๕ กองสาธารณสุข

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๕ ในการดําเนินการฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

- ๘ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

24 โครงการอบรมหมอหมูบานใน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  7,000 หมูที่ ๖ กองสาธารณสุข

พระราชประสงค หมูที่ ๖ ในการดําเนินการฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

25 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  7,000 หมูที่ ๖ กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๖ ในการดําเนินการฝกอบรมเด็ก ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยาวชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

26 โครงการสืบสานพระราชปณิธานอุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,000 หมูที่ ๖ กองสาธารณสุข

สมเด็จยา ตานมะเร็งเตานม หมูที่ ๖ ในการดําเนินการฝกอบรมสุภาพสตรี ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๒๕ คน แมหลาย

27 โครงการอบรมหมอหมูบานใน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,750 หมูที่ ๗ กองสาธารณสุข

พระราชประสงค หมูที่ ๗ ในการดําเนินการฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

28 โครงการสืบสานพระราชปณิธานอุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,500 หมูที่ ๗ กองสาธารณสุข

สมเด็จยา ตานมะเร็งเตานม หมูที่ ๗ ในการดําเนินการฝกอบรมสุภาพสตรี ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

29 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,750 หมูที่ ๗ กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๗ ในการดําเนินการฝกอบรมเด็ก ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยาวชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

- ๙ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

30 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,200 6,200 หมูที่ ๘ กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๘ ในการดําเนินการฝกอบรมเด็ก ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยาวชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

31 โครงการสืบสานพระราชปณิธานอุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  7,000 7,000 หมูที่ ๘ กองสาธารณสุข

สมเด็จยา ตานมะเร็งเตานม หมูที่ ๘ ในการดําเนินการฝกอบรมสุภาพสตรี ตําบล และสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐ คน แมหลาย

32 โครงการการควบคุมโรคหนอน อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมูบาน  6,800 6,800 หมูที่ ๘ กองสาธารณสุข

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน หมูที่ ๘ ในการดําเนินการฝกอบรมประชาชน ตําบล และสิ่งแวดลอม

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมเปาหมาย จํานวน ๔๐ คน แมหลาย

399,000 350,95732

- ๑๐ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



          ๑.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ - จัดหาฝกอบรมพัมนาทักษะดานอาชีพ หรือ  30,000 0 ตําบล กองการศึกษา

ชีวิตผูพิการ ผูปวยเอดส การดูแลสุขภาพแกผูพิการ ผูปวยเอดส แมหลาย

ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากไร 

30,000 0

หนวย
ดําเนินการ

1

- ๑๑ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



     ๒.  ยุทธศาสตร ชุมชน สังคม

          ๒.๑ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการฝกซอมแผนปองกัน - จัดฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา  30,000 19,480 ตําบล สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยรวมกับอาสาสมัครปองกันภัย แมหลาย เทศบาล

ฝายพลเรือนหรือรวมกับหนวยงานอื่นๆ

2 โครงการวัน อปพร. - จัดกิจกรรมระดมพลอาสาสมัครปองกันภัย
 15,000 0 ตําบล สํานักปลัด

ฝายพลเรือน และจัดกิจกรรมสาธารณะ แมหลาย เทศบาล

ประโยชน

3 โครงการเสริมสรางความ - จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในการ  30,000 6,910 ตําบล สํานักปลัด

ปลอดภัยดานการจราจร เสริมสรางความปลอดภัยในการจราจร แมหลาย เทศบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  20,000 6,360 ตําบล สํานักปลัด

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย ปองกันภัยฝายพลเรือนใหมีความพรอมใน แมหลาย เทศบาล

พลเรือน การปฏิบัติหนาที่

95,000 32,750

หนวย
ดําเนินการ

4

- ๑๒ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



          ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา - จัดการแขงขันกีฬาและการจัดกิจกรรม  100,000 21,775 ตําบล กองการศึกษา

และการสงเสริมการออก การสงเสริมการออกกําลังกาย แมหลาย

กําลังกาย

2 โครงการจัดงานประเพณี - จัดกิจกรรมลอยกระทง  80,000 0 ตําบล กองการศึกษา

ยี่เปงแมหลาย แมหลาย

180,000 21,775

หนวย
ดําเนินการ

2

- ๑๓ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



          ๒.๓ แผนงาน สงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ - จัดกิจกรรมสันทนาการและการแลก  30,000 16,270 ตําบล กองการศึกษา

เปลี่ยนเรียนรูกลุมผูสูงอายุ แมหลาย

2 โครงการปองกันและแกไข - จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน และการแกไข  30,000 8,160 ตําบล สํานักปลัด

ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติดในชุมชนและการดําเนินการ
แมหลาย เทศบาล

บําบัดฟนฟูและการสงเสริมอาชีพ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรู  50,000 43,970 ตําบล กองการศึกษา

ผูสูงอายุ การดําเนินชีวิต แมหลาย

4 โครงการสงเสริมการดําเนิน - จัดกิจกรรมฝกอบรม หรือการเรียนรูเพื่อ  50,000 22,285 ตําบล กองการศึกษา

ชีวิตตามแนวทางพระราช นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจขององคพระบาท แมหลาย

ดําริปรัชญาเศรษฐกิจ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พอเพียง มาใชในชีวิต

5 โครงการเสริมสรางความ - จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ  40,000 ตําบล กองการศึกษา

เขมแข็งของครอบครัว สถาบันครอบครัว แมหลาย

6 โครงการอบรมกลุมสตรีและ - จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ  50,000 24,750 ตําบล กองการศึกษา

แมบาน กลุมสตรีและแมบาน แมหลาย

250,000 115,435

หนวย
ดําเนินการ

6

- ๑๔ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



     ๓.  ยุทธศาสตร เศรษฐกิจ

          ๓.๑ แผนงาน การเกษตร

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
 30,000 9,810 ตําบล กองการศึกษา

บริการและถายทอดเทคโนโลยี ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการ
แมหลาย

ทางการเกษตรประจําตําบล เกษตร และการปรับปรุงขอมูลของเกษตรกร

แมหลาย

2 โครงการสงเสริมการทําเกษตร - จัดการฝกอบรมใหความรูเกษตรกรในการ
 30,000 11,310 ตําบล กองการศึกษา

อินทรีย ทําการเกษตรอินทรีย แมหลาย

60,000 21,120

หนวย
ดําเนินการ

2

- ๑๕ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



     ๔.  ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          ๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการกอสรางหองน้ํา - กอสรางหองน้ําสาธารณะฌาปณสถาน  152,000 151,800 หมูที่ ๑ กองชาง

สาธารณะ ฌาปณสถาน หมูที่ ๑ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ตําบล

หมูที่ ๑ ๔.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๓.๕๐ แมหลาย

ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง

2 โครงการกอสรางหองน้ํา - กอสรางหองน้ําสาธารณะฌาปณสถาน  152,000 151,800 หมูที่ ๕ กองชาง

สาธารณะ ฌาปณสถาน หมูที่ ๕ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ตําบล

หมูที่ ๕ ๔.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๓.๕๐ แมหลาย

ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง

3 โครงการปรับปรุงหลังคา - ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาล  783,000 694,900 หมูที่ ๕ กองชาง

อาคารสํานักงานเทศบาล ตําบลแมหลาย โดย ตําบล

ตําบลแมหลาย ๑. ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานพื้นที่ แมหลาย

ไมนอยกวา ๗๗๙.๐๐ ตารางเมตร

๒. ปรับปรุงฝาเพดานพื้นที่ไมนอยกวา 

๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร 

๓. งานติดตั้งตะแกรงเหล็กสานรอบอาคาร

และปรับปรุงฝาเพดานรอบนอกและชายคา

หนวย
ดําเนินการ

- ๑๖ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงที่ ๑)  392,500 392,500 หมูที่ ๔ กองชาง

เสริมเหล็ก (ชวงที่ ๑) บริเวณ บริเวณถนนเขตติดตอ หมูที่ ๓ ถึงบานนาย ตําบล

ถนนเขตติดตอ หมูที่ ๓ ถึงบาน นิยม ปญญา หมูที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกวาง แมหลาย

นายนิยม ปญญา หมูที่ ๔ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน  59,700 0 หมูที่ ๗ กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนบริเวณขางบาน บริเวณขางบานนางสาวสายยม  สวนเขื่อน ตําบล

นางสาวสายยม  สวนเขื่อน หมูที่ ๗ ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว แมหลาย

หมูที่ ๗ ๓๘.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  136,700 129,000 หมูที่ ๓ กองชาง

เสริมเหล็กบริเวณ ซอย ๓ ถึง ซอย ๓ ถึงหนาบานนางนพ  ดอกหอม ตําบล

บานนางนพ  ดอกหอม หมูที่ ๓ หมูที่ ๓ ผิวจราจรกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว แมหลาย

๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา ๒๐๖.๕๐ ตารางเมตร

- ๑๗ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแมน้ํา  78,000 78,000 หมูที่ ๘ กองชาง

เสริมเหล็กเลียบแมน้ํายม บริเวณยม บริเวณโรงสูบน้ําพลังไฟฟา หมูที่ ๘ ขนาด ตําบล

โรงสูบน้ําพลังไฟฟา หมูที่ ๘ กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา แมหลาย

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร

8 โครงการกอสรางรางระบาย กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม  671,900 598,000 หมูที่ ๔ กองชาง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก (ชวงที่ ๑) บริเวณบริเวณทอ ตําบล

(ชวงที่ ๑) บริเวณทอตนปน ตนปน ถึงนานายนิยม  ปญญา แมหลาย

ถึงนานายนิยม  ปญญา หมูที่ ๔ ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร

หมูที่ ๔ (ภายใน) หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย

๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร

9 โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  410,000 410,000 หมูที่ ๑ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บริเวณที่นานายแดง  หงษพิทักษชน ถึงที่นา ตําบล

ที่นานายแดง หงษพิทักษชน นายสุภาพ  ทะจาย หมูที่ ๑ ขนาดกวาง แมหลาย

ถึงที่นานายสุภาพ ทะจาย ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

หมูที่ ๑ ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

- ๑๘ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

10 โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  852,600 820,000 หมูที่ ๓ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บริเวณที่นานายพล  อินทรีย ถึงลําเหมือง ตําบล

ที่นานายพล อินทรีย รองเสี้ยว หมูที่ ๓ ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร แมหลาย

ถึงลําเหมืองรองเสี้ยว (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐

หมูที่ ๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

11 โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  778,500 760,000 หมูที่ ๖ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บริเวณบานนายชัชวาล  วงษราษฎร ถึง ตําบล

บานนายชัชวาล วงษราษฎร ลําเหมืองหลวง หมูที่ ๖ ขนาดกวาง ๐.๖๐ แมหลาย

ถึงลําเหมืองหลวง หมูที่ ๖ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว

๕๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

12 โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม  208,000 208,000 หมูที่ ๑ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม วางทอระบายน้ําบริเวณที่นานายณรงค ตําบล

วางทอระบายน้ําคอนกรีต ดีขุนทด ถึงขางบานนายประสิทธิ์ เสนาคํา แมหลาย

เสริมเหล็กบริเวณขางบาน หมูที่ ๑ รางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

นายณรงค ดีขุนทด ถึงที่นา กวาง ๐.๔๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐

นายประสิทธิ์ เสนาคํา เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร 

หมูที่ ๑ พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร

จํานวน ๔ ทอน

- ๑๙ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

13 โครงการกอสรางวางทอระบาย - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม  99,900 99,900 หมูที่ ๓ กองชาง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม กอสรางถนนคอนกรีตบริเวณหลังโรงเรียน ตําบล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม แมหลายกาซอง หมูที่ ๓ โดย แมหลาย

เหล็กบริเวณหลังโรงเรียน ๑. วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

แมหลายกาซอง หมูที่ ๓ ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง

๑.๒๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน ๑ แถว

ยาว ๕.๐๐ เมตร

๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๓.๕๐ เมตร

ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๘๔.๐๐ ตารางเมตร

14 โครงการลงหินคลุกพรอมปรับ - ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยถนนทางเขาสวน  33,000 25,500 หมูที่ ๑ กองชาง

เกลี่ยถนนทางเขาสวน รตต. รตต.สังวร กันทะวงศ ถึงที่นานายศรัณย ตําบล

สังวร กันทะวงศ ถึงที่นานาย หงษสามสิบหา หมูที่ ๑ ขนาดกวางเฉลี่ย แมหลาย

ศรัณย หงษสามสิบหา ๓.๙๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย

มูที่ ๑ ๐.๑๐ เมตร และขนาดกวางเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร

ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา ๓๗๘.๐๐ ตารางเมตร

- ๒๐ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

15 โครงการลงหินคลุกพรอมปรับ - ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยบริเวณที่นานาง  222,000 197,297.99 หมูที่ ๘ กองชาง

เกลี่ยบริเวณที่นานางเหมี่ยน เหมี่ยน ถึงลําเหมืองซอย ๑๖ หมูที่ ๘ ตําบล

ถึงลําเหมืองซอย ๑๖ หมูที่ ๘ ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยขนาดกวางเฉลี่ย แมหลาย

๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย

๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๓,๑๑๕.๐๐ ตารางเมตร

16 โครงการลงหินคลุกพรอมปรับ - ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยบริเวณที่นา  83,000 83,000 หมูที่ ๘ กองชาง

เกลี่ยบริเวณที่นานางสาว นางสาวทองหนิ่ม  เสนาคํา ถึงที่นานายจํารัส ตําบล

ทองหนิ่ม เสนาคําถึงที่นานาย หลายแปด นายสุบิน สิงหเห หมูที่ ๘ แมหลาย

จํารัส หลายแปด นายสุบิน ขนาดกวางเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐

สิงหเห หมูที่ ๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา ๑,๒๐๗.๕๐ ตารางเมตร

17 โครงการลงหินคลุกพรอมปรับ - ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยบริเวณบานนาง  93,000 90,600 หมูที่ ๕ กองชาง

เกลี่ยบริเวณบานนางนอย นอย  ใจหลักถึงฝายแมหลาย ๒ หมูที่ ๒ ตําบล

ใจหลักถึงฝายแมหลาย ๒ ๑. ถมดินลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกวางเฉลี่ย แมหลาย

หมูที่ ๒ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย

๐.๑๐ - ๑.๒๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินไมนอย

กวา ๘๑.๐๐ ลูกบาศกเมตร

๒. ลงหินคลุกปรับเกลี่ย ขนาดกวางเฉลี่ย

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย

- ๒๑ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๖๔๐.๐๐

ตารางเมตร

18 โครงการวางทอระบายน้ํา - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
 347,000 347,000 หมูที่ ๖ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด มีบอพักพรอมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบล

มีบอพักพรอมถนนคอนกรีต บริเวณลําเหมืองพอเลี้ยงขางบานนายลัย แมหลาย

เสริมเหล็กบริเวณลําเหมือง สายทอง หมูที่ ๖

พอเลี้ยงขางบานนายลัย ๑. วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทอง หมูที่ ๖ ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง

เมตร จํานวน ๔๕ ทอน

๒. บอพักระบายน้ํา เสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐

เมตร จํานวน ๕ บอ

๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวางเฉลี่ย ๔.๐๐

ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (หัก

ฝาบอพัก ๑๐ ตารางเมตร)

- ๒๒ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

19 โครงการวางทอระบายน้ํา - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมี  774,000 660,000 หมูที่ ๒ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีบอพัก บอพักพรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม ตําบล

พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีต เหล็กบริเวณหนาบานนายสม ขัดมะละ แมหลาย

เสริมเหล็กบริเวณหนาบานนาย ถึงรานคาสหกรณหมูบาน หมูที่ ๒ 

สม  ขัดมะละ ถึงรานคาสหกรณ ๑. บอพักระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

หมูบาน หมูที่ ๒ เสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๘ บอ

๒. วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กปาก

ลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐

เมตร จํานวน ๗๙ ทอน

๓. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง

๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๓๔.๐๐ ตาราง

เมตร (หักฝาบอพักระบายน้ํา)

20 โครงการวางทอระบายน้ํา - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  31,000 31,000 หมูที่ ๕ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ถนนทางเขาบานบุญเจริญ (เดิม) หมูที่ ๕ ตําบล

ถนนทางเขาบานบุญเจริญ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด แมหลาย

(เดิม) หมูที่ ๕ เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร 

จํานวน ๑๐ ทอน ๑ แถว

- ๒๓ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

21 โครงการขยายเขตไฟฟา - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแพร  258,100 257,921.01 หมูที่ ๔ , กองชาง

สาธารณะ ในการดําเนินการโครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๔ - ๗

สาธารณะ (จุด ๒)

๑. ซอยบานนางหนิ่ม  นุขันย หมูที่ ๖ ตําบล

๒. บริเวณ (ถนนเชื่อมตอ หมูที่ ๔ - แมหลาย

หมูที่ ๗) จุดที่ ๒

22 โครงการการจัดการขยะ - จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปริมาณขยะใน  50,000 38,665 ตําบล กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม ครัวเรือนและชุมชน และการสงเสริมการ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

23 โครงการกอสรางสะพานขาม - สะพานกวาง ๗.๐๐ เมตรทางเทาสองขางๆ  4,853,000 0 หมูที่ ๔ , กองชาง

ลําน้ําแมหลาย หมูที่ ๔ - หมูที่ ละ ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หมูที่ ๗ 

๗ (สะพานฮอมชาง) พรอม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร ตําบล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา แมหลาย

(จายขาดเงินสะสม) ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางถนนไมนอย

กวา ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง ๔.๐๐  247,500 247,500 หมูที่ ๓ กองชาง

เสริมเหล็กบริเวณขางบานนาย เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตําบล

คะนอง  ศรีโพธา หมูที่ ๓ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๕๑๒.๐๐ แมหลาย

(จายขาดเงินสะสม) ตารางเมตร (หักฝาบอพัก ๖ ตารางเมตร)

- ๒๔ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

25 โครงการลงดินลูกรังพรอมวางทอ- ลงลูกรังถนนขนาดกวางเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  199,000 0 หมูที่ ๒ กองชาง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ตําบล

(เขาพื้นที่ทําเกษตรกรรม) บริเวณ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร แมหลาย

ที่นานายเชย  สุขทั่วญาติ ถึงที่ - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

นานางวิไลวรรณ  แสงสวาง เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๑ แถว

หมูที่ ๒ ๖ ทอน

(จายขาดเงินสะสม)

26 โครงการวางทอระบายน้ํา - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  216,000 216,000 หมูที่ ๘ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นา เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๑ แถว ตําบล

นางนงลักษณ  วิใจคํา ๘๘ ทอน พรอมบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แมหลาย

นางสุพรรณ  พรินทรากุล  จํานวน ๖ บอ

หมูที่ ๘

(จายขาดเงินสะสม)

27 โครงการกอสรางรางสงน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย ๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย  621,600 621,000 หมูที่ ๖ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตําบล

ลําเหมืองพอเลี้ยง หมูที่ ๖ เมตร (แบบไมมีฝาปด) แมหลาย

(จายขาดเงินสะสม)

- ๒๕ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

28 โครงการกอสรางรางสงน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย ๐.๘๐ (ภายใน) ลึกเฉลี่ย  435,600 435,600 หมูที่ ๑ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบอ ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ ตําบล

สงน้ําทุงแพะ ถึงทอแยกถนน เมตร (แบบไมมีฝาปด) แมหลาย

บานนันทาราม หมูที่ ๑

(จายขาดเงินสะสม)

13,238,600 7,744,98428

- ๒๖ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



          ๔.๒ แผนงาน การพาณิชย

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการขยายเขตประปา - ขยายเขตประปา บริเวณบานนาง  117,000 117,000

บริเวณบานนางมาเรียน มาเรียน  อุตธรรมชัย 

อุตธรรมชัย ถึงฌาปนสถาน หมูที่ ๕ ขยายทอเมน

ถึงฌาปนสถาน หมูที่ ๕ ประปา วางทอเมน PVC ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง ๒ นิ้ว ยาว ๖๐๐.๐๐

เมตร

117,000 117,0001

- ๒๗ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



     ๕.  ยุทธศาสตร การบริหารจัดการที่ดี

          ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา - จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน  30,000 13,940 ตําบล สํานักปลัด

เทศบาลและสงเสริมการ พัฒนาทองถิ่นสี่ป เทศบัญญัติ แมหลาย เทศบาล

จัดทําแผนชุมชนตําบล งบประมาณรายจาย 

แมหลาย แผนการดําเนินงาน

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - จัดกิจกรรมการพบประชาชนเพื่อ  20,000 17,435 ตําบล สํานักปลัด

ออกใหบริการประชาชน แมหลาย เทศบาล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนา  250,000 203,530 ตําบล สํานักปลัด

พนักงาน คณะผูบริหาร ศักยภาพพนักงาน คณะผูบริหาร แมหลาย เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล สมาชิกสภาเทศบาล

แมหลาย

4 โครงการวันเทศบาลประจําป - จัดพิธีทางพุทธศาสนา และการจัด  15,000 0 ตําบล สํานักปลัด

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน แมหลาย เทศบาล

5 โครงการบริหารจัดการการ - จัดฝกอบรม หรือการรณรงคเผย  30,000 0 ตําบล สํานักปลัด

เลือกตั้งทองถิ่นและเผยแพร แพรประชาธิปไตยแกประชาชนใน แมหลาย เทศบาล

ประชาธิปไตย การรณรงคการไปใชสิทธิเลือกตั้ง

6 โครงการปกปองและเชิดชู - จัดกิจกรรมอันแสดงออกถึงความ  20,000 7,865 ตําบล สํานักปลัด

สถาบันสําคัญของชาติ จงรักภักดี เชิดชูสถาบันของชาติ แมหลาย เทศบาล

- ๒๘ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

7 โครงการวันทองถิ่นไทย - จัดกิจกรรมนอมรําลึกถึงการ  5,000 0 สํานักปลัด

สถาปนาขององคกรปกครองสวน เทศบาล

ทองถิ่น

8 โครงการสรางจิตสํานึกและ - จัดกิจกรรมตอตานการทุจริตและ  20,000 5,710 ตําบล สํานักปลัด

ความตระหนักในการตอตาน สงเสริมใหองคกรเปนองคกรปลอด แมหลาย เทศบาล

การทุจริต การทุจริต

9 โครงการเสริมสรางความ - จัดกิจกรรมสรางความรักความ  30,000 0 ตําบล สํานักปลัด

ปรองดองและความสามัคคี สามัคคีและการเอื้อเฟอเกื้อกูลซึ่งกัน แมหลาย เทศบาล

ของชุมชน และกันของคนในชุมชน

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี - จัดทําหรือปรับปรุงแกไขขอมูล  50,000 3,500 ตําบล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แมหลาย

ใหเปนปจจุบัน

11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ - จัดทําปายรณรงคหรือปาย  30,000 10,931 ตําบล กองคลัง

การจัดเก็บรายได ประชาสัมพันธ หรือแผนพับเชิญ แมหลาย

ชวนใหผูมีหนาที่ชําระภาษีมาชําระ

ภาษีภายในกําหนด

500,000 262,91111

- ๒๙ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



          ๕.๒ แผนงาน งบกลาง

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โครงการสงเคราะหเบี้ย - มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  6,400,000 6,226,000 ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพผูสูงอายุ แมหลาย

2 โครงการสงเคราะหเบี้ย - มอบเบี้ยยังชีพคนพิการ  1,920,000 1,859,200 ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพคนพิการ แมหลาย

3 โครงการสงเคราะหเบี้ย - มอบเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  75,000 75,000 ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพผูปวยเอดส แมหลาย

4 โครงการกองทุนหลักประกัน - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  200,000 200,000 ตําบล กองสาธารณสุข

สุขภาพตําบลแมหลาย ของตําบลแมหลาย แมหลาย และสิ่งแวดลอม

8,595,000 8,360,2004

- ๓๐ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  สํานักงาน

          ๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 โตะปฏิบัติงาน - โตะปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ตัว  7,000 6,000 สํานักปลัด

เทศบาล

     ๒.  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

          ๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ - เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิดLED ขาวดํา  7,900 7,900 สํานักปลัด

ชนิด LED ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หนา/นาท)ี เทศบาล

จํานวน ๑ เครื่อง

2 เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับ - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
 22,000 20,600 กองคลัง

งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)

จํานวน ๑ เครื่อง

หนวย
ดําเนินการ

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ

1

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

- ๓๑ -

บัญชีการจัดหาครุภัณฑ ป พ.ศ.๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลแมหลาย

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ  21,000 19,900 กองคลัง

งานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง

4 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
 8,600 0 กองคลัง

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒ เครื่อง

     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  เครื่องดับเพลิง

          ๑.๓ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 สายสงน้ําดับเพลิง - สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว  40,000 36,800 สํานักปลัด

๓๐ เมตร จํานวน ๒ เสน และขนาด ๒.๕ นิ้ว เทศบาล

ยาว ๓๐ เมตร จํานวน ๒ เสน
1

 งบประมาณที่
เบิกจาย

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ

- ๓๒ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

4

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  สํานักงาน

          ๑.๓ แผนงาน การศึกษา

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา  17,000 15,900 กองการศึกษา

๙,๐๐๐ BTU จํานวน ๑ เครื่อง

2 โตะปฏิบัติงานพรอมเกาอี้ - จัดซื้อโตะปฏิบัติงานพรอมเกาอี้  9,500 9,500 กองการศึกษา

จํานวน ๑ ชุด 

3 ผาฉากเวที - ผาฉากเวทีพรอมติดตั้ง (ติดตั้ง ณ  50,000 29,000 กองการศึกษา

อาคารโรงเรียนผูสูงอายุกาสะลอง)

จํานวน ๑ ผืน

4 พัดลมโคจรติดผนัง - พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว  28,000 23,100 กองการศึกษา

จํานวน ๑๔ ตัว

5 ฉากกั้นหอง - ฉากกั้นหอง PVC แยกกลาง  30,000 30,000 กองการศึกษา
5

- ๓๓ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ



     ๒.  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

          ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  16,000 16,000 กองการศึกษา

สําหรับงานสํานักงาน สําหรับงานสานักงาน  จํานวน ๑ เครื่อง

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก  4,300 0 กองการศึกษา

(INKJET Printer) พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง

     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  สํานักงาน

          ๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 พัดลม ชนิดติดเพดาน จัดซื้อพัดลม ชนิดติดเพดาน  15,000 15,000 กองสาธารณสุข

จํานวน ๑๐ เครื่อง และสิ่งแวดลอม
1

 งบประมาณที่
เบิกจาย

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

2

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

 งบประมาณที่
เบิกจาย

- ๓๔ -

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  งานบานงานครัว

          ๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง - จัดซื้อเครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง  9,500 9,300 กองสาธารณสุข

จํานวน ๑ เครื่อง และสิ่งแวดลอม

     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

          ๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  21,000 19,900 กองสาธารณสุข

สาหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง และสิ่งแวดลอม
1

หนวย
ดําเนินการ

- ๓๕ -

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

1

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

 งบประมาณที่
เบิกจาย

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

          ๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับ - เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงาน  30,000 29,000 กองชาง

งานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาด

ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ 

เครื่อง

2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด  15,000 15,000 กองชาง

หรือชนิด LED ขาวดํา LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่

๒ (๓๓ หนา/นาท)ี จํานวน ๑ เครื่อง

     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  การเกษตร

          ๑.๓ แผนงาน การพาณิชย

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรจม - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรจมใตน้ํา  33,000 25,000 กองชาง

ใตน้ํา (ซัมเมอสซิเบิ้ล) (ซัมเมอสซิเบิ้ล) จํานวน ๑ เครื่อง

 งบประมาณที่
เบิกจาย

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ

1

 งบประมาณที่
เบิกจาย

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ

- ๓๖ -

2

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  งานบานงานครัว

          ๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง - จัดซื้อเครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง  9,500 9,300 กองชาง

จํานวน ๑ เครื่อง

     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  ยานพาหนะและขนสง

          ๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 รถบรรทุกขยะ - ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน  2,400,000 2,060,000 กองสาธารณสุข

(จายขาดจากเงินสะสม) และสิ่งแวดลอม

 งบประมาณที่
เบิกจาย

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ

พื้นที่

- ๓๗ -

1

หนวย
ดําเนินการ

1

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  กอสราง

          ๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

1 เครื่องสกัดคอนกรีตเครื่อง - จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตเครื่องยนต  26,000 0 กองชาง

ยนตเบนซิน เบนซิน จํานวน ๑ เครื่อง

2 รอกสลิงพรอมกิ๊ปจับสายไฟ - จัดซื้อรอกสลิงพรอมกิ๊ปจับสายไฟ  7,000 6,500 กองชาง

จํานวน ๑ ตัว

2,827,300 2,403,700

- ๓๘ -

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
 งบประมาณที่

เบิกจาย

23

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หนวย

ดําเนินการ

2
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