
 

ผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓   เทศบาลตําบลแมหลาย 

 

แบบท่ี ๑ การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมหลาย 

  เม่ือพิจารณาผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนําสูการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมหลาย ปรากฏวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๑ – ๒๕๖๕) ผูบริหาร

เทศบาลตําบลแมหลาย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย และกลุมองคกรและภาคประชาชนท่ี

เก่ียวของทุกภาคสวน ซ่ึงตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลแมหลายมุงเนนการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวิเคราะห รวมกําหนดแนวทางการแกไข การรวมตรวจสอบ และ

รวมรับผลประโยชน และท้ังนี้เทศบาลตําบลแมหลายไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแมหลายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ โดยไดดําเนินการครบถวนในทุกประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ตาราง  การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลแมหลาย 

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินการ ไมมีการดําเนินการ 

สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๓. มีการประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําพัฒนาทองถ่ิน   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   



สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๗. มีการรวบรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน   

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหรือไม   

 

 



สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

- สรุปผลการติดตํามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) การรายงานผลและ

เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม ท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน 

เพราะระบบการ ติดตามและประเมินผลเปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ิน สามารถนาไปใชใหเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได

อยางแทจริง รวมท้ังผลจากการดําเนินงาน เปนไปตามเปาหมาย หรือไมอยางไร เพ่ือนนําขอมูลท่ีไดดังกลาวไปใชในการปรับปรุง แกไข พัฒนากระบวนการดําเนินงานตางๆ การ

ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลท่ี เกิดจากการ ดําเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดท่ีวางไว

และทราบผลการดําเนินงานวาสามารถแกไข ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากนอยเพียงใด การติดตามและประเมินผลครั้งนี้เปนการติดตามและประเมินผล 

โดยใชแบบสอบถามตามคูมือการติดตาม และประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมสงเสริมการปกครอง ทองถ่ิน และการ

ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย ซ่ึงมีการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลโครงการของเทศบาล

ตําบลปมหลาย      ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผลปรากฏ  

ยุทธศาสตร / แผนงาน 

โครงการในแผนพัฒนา โครงการท่ีนํามาจัดทํา สถานะการดําเนินการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

ทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ -  งบประมาณรายจาย ประจําป 
ยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ   

๒๕๖๕) และเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓ และงบประมาณ 

เฉพาะป พ.ศ.๒๕๖๓ รายจายเพ่ิมเติม 

๑.  ยุทธศาสตร คน ครอบครัว ๑๙ ๑๓ ๐ ๐ ๑๓ ๑,๘๔๐,๖๐๐ ๑,๖๑๔,๕๔๕ 
          ๑.๑ แผนงาน การศึกษา ๑๐ ๙ ๐ ๐ ๙ ๑,๕๘๐,๖๐๐ ๑,๓๘๗,๙๕๕ 

          ๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข ๘ ๓ ๐ ๐ ๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๒๖,๕๙๐ 



          ๑.๓ แผนงาน สังคม
สงเคราะห ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐ 

๒.  ยุทธศาสตร ชุมชน สังคม ๓๒ ๑๕ ๐ ๐ ๑๕ ๘๕๕,๐๐๐ ๓๙๕,๑๖๔ 
          ๒.๑ แผนงาน  การรักษา
ความสงบภายใน ๘ ๔ ๐ ๐ ๔ ๓๗๐,๐๐๐ ๑๘๘,๘๕๓ 

          ๒.๒ แผนงาน การศาสนา  ๑๐ ๔ ๐ ๐ ๔ ๒๓๕,๐๐๐ ๘๔,๗๙๙ 
               วัฒนธรรมและ
นันทนาการ               
          ๒.๓ แผนงาน สงเสรมิ
และสราง ๑๔ ๗ ๐ ๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๒๑,๕๑๒ 
                ความเขมแข็งของ
ชุมชน               

๓.  ยุทธศาสตร เศรษฐกิจ ๔ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐ 

          ๓.๑ แผนงาน การเกษตร ๔ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐ 

                

                
๔.  ยุทธศาสตร โครงสราง
พ้ืนฐาน  ๖๓ ๓๓ ๓ ๑๖ ๑๔ ๑๖,๘๕๘,๒๐๐ ๑๕,๓๓๙,๓๔๓ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม               
          ๔.๑ แผนงาน เคหะและ
ชุมชน ๕๙ ๓๐ ๓ ๑๖ ๑๑ ๑๖,๔๖๔,๒๐๐ ๑๔,๙๗๙,๓๔๓ 
          ๔.๒ แผนงาน การ
พาณิชย ๔ ๓ ๐ ๐ ๓ ๓๙๔,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ 



๕.  ยุทธศาสตร การบริหาร
จัดการท่ีด ี ๑๗ ๙ ๑ ๐ ๘ ๒๗๘,๐๐๐ ๑๒๖,๒๐๑ 
          ๕.๑ แผนงาน บริหารงาน
ท่ัวไป ๑๗ ๙ ๑ ๐ ๘ ๒๗๘,๐๐๐ ๑๒๖,๒๐๑ 

          ๕.๒ แผนงาน งบกลาง ๕ ๕ ๐ ๓ ๑ ๙,๖๒๔,๐๐๐ ๙,๑๙๓,๙๐๐ 

รวม ๑๔๐ ๗๖ ๔ ๑๙ ๕๒ ๒๙,๔๗๕,๘๐๐ ๒๖,๖๖๙,๑๕๓ 

รอยละ   ๕๔         ๙๐ 

 

 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน 

 ๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน 

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น  

๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ แตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม  



โครงการในแผนพัฒนา โครงการที่นํามาจัดทํา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - งบประมาณรายจาย ประจําป

๒๕๖๕) และเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓ และงบประมาณ

เฉพาะป พ.ศ.๒๕๖๓ รายจายเพิ่มเติม

๑.  ยุทธศาสตร คน ครอบครัว ๑๙ ๑๓ ๐ ๐ ๑๓ ๑,๘๔๐,๖๐๐ ๑,๖๑๔,๕๔๕

          ๑.๑ แผนงาน การศึกษา ๑๐ ๙ ๐ ๐ ๙ ๑,๕๘๐,๖๐๐ ๑,๓๘๗,๙๕๕

          ๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข ๘ ๓ ๐ ๐ ๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๒๖,๕๙๐

          ๑.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐

๒.  ยุทธศาสตร ชุมชน สังคม ๓๒ ๑๕ ๐ ๐ ๑๕ ๘๕๕,๐๐๐ ๓๙๕,๑๖๔

          ๒.๑ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน ๘ ๔ ๐ ๐ ๔ ๓๗๐,๐๐๐ ๑๘๘,๘๕๓

          ๒.๒ แผนงาน การศาสนา ๑๐ ๔ ๐ ๐ ๔ ๒๓๕,๐๐๐ ๘๔,๗๙๙

               วัฒนธรรมและนันทนาการ

          ๒.๓ แผนงาน สงเสริมและสราง ๑๔ ๗ ๐ ๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๒๑,๕๑๒

                ความเขมแข็งของชุมชน

๓.  ยุทธศาสตร เศรษฐกิจ ๔ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐

          ๓.๑ แผนงาน การเกษตร ๔ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐

สถานะการดําเนินการ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณที่ไดดําเนินการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตําบลแมหลาย

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย
ยุทธศาสตร / แผนงาน ยังไมได

ดําเนินการ

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ



โครงการในแผนพัฒนา โครงการที่นํามาจัดทํา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - งบประมาณรายจาย ประจําป

๒๕๖๕) และเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓ และงบประมาณ

เฉพาะป พ.ศ.๒๕๖๓ รายจายเพิ่มเติม

๔.  ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐาน ๖๓ ๓๓ ๓ ๑๖ ๑๔ ๑๖,๘๕๘,๒๐๐ ๑๕,๓๓๙,๓๔๓

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          ๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน ๕๙ ๓๐ ๓ ๑๖ ๑๑ ๑๖,๔๖๔,๒๐๐ ๑๔,๙๗๙,๓๔๓

          ๔.๒ แผนงาน การพาณิชย ๔ ๓ ๐ ๐ ๓ ๓๙๔,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

๕.  ยุทธศาสตร การบริหารจัดการที่ดี ๑๗ ๙ ๑ ๐ ๘ ๒๗๘,๐๐๐ ๑๒๖,๒๐๑

          ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป ๑๗ ๙ ๑ ๐ ๘ ๒๗๘,๐๐๐ ๑๒๖,๒๐๑

          ๕.๒ แผนงาน งบกลาง ๕ ๕ ๐ ๓ ๑ ๙,๖๒๔,๐๐๐ ๙,๑๙๓,๙๐๐

รวม ๑๔๐ ๗๖ ๔ ๑๙ ๕๒ ๒๙,๔๗๕,๘๐๐ ๒๖,๖๖๙,๑๕๓

รอยละ ๕๔ ๙๐

ยุทธศาสตร / แผนงาน

สถานะการดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย
ยังไมได

ดําเนินการ

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ



     ๑.  ยุทธศาสตร คน ครอบครัว

          ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ - จัดกิจกรรมฝกอบรมเสริมสรางและ  ๔๐,๐๐๐ ๓๙,๘๖๐ ตําบล กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลิกภาพเด็กและเยาวชน แมหลาย

๒ โครงการจัดคายเด็กและ - จัดกิจกรรมการฝกอบรมเขาคาย  ๑๐๐,๐๐๐ ๙๖,๖๔๐ ตําบล กองการศึกษา

เยาวชน เด็กและเยาวชน แมหลาย

๓ โครงการเยาวชนรุนใหม - จัดกิจกรรมฝกอบรมการดูแล  ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๒๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ใสใจสุขภาพ สุขภาพและการประพฤติปฏิบัติตน แมหลาย

ในสังคม

๔ โครงการจัดงานวันเด็ก - จัดกิจกรรมสันทนาการและการ  ๘๐,๐๐๐ ๔๓,๓๒๐ ตําบล กองการศึกษา

แหงชาติ เรียนรูแกเด็กเนื่องในวันเด็กแหงชาติ แมหลาย

๕ โครงการสงเสริมพัฒนาการ - จัดการการเสริมสรางพัฒนาการ  ๓๐,๐๐๐ ๑๘,๓๖๐ ตําบล กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย แมหลาย

บัญชีโครงการที่ไดดําเนินการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๖ โครงการรวมพลังคลื่นลูก - จัดกิจกรรมฝกอบรมหรือการจัด  ๒๕,๐๐๐ ๑๙,๕๖๐ ตําบล กองการศึกษา

ใหม เยาวชนลด ละ เลิก กิจกรรมรณรงคลด ละ เลิก ยาเสพติด แมหลาย

ยาเสพติด

๗ โครงการสนับสนุนคาใชจาย - จัดหาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา  ๕๕๐,๐๐๐ ๔๔๕,๖๘๐ ตําบล กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เด็กเล็ก แมหลาย

- จัดการเรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

- จัดการจัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

๘ โครงการอาหารกลางวันและ - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก  ๓๐๕,๖๐๐ ๓๐๕,๒๘๔.๙๘ ตําบล กองการศึกษา

อาหารเสริม (นม) เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ แมหลาย

นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล 

- อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนในเขต  ๔๐๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๘๐

เทศบาลในการจัดหาอาหารกลางวัน

แกนักเรียน

๙ โครงการสงเสริมการศึกษา - จัดกิจกรรมการฝกการเสริมการ พัฒนา  ๓๐,๐๐๐ ๑๙,๙๗๐ ตําบล กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะดานอาชีพแกเด็ก เยาวชน ประชาชน แมหลาย

๑,๕๘๐,๖๐๐ ๑,๓๘๗,๙๕๕๙

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ



          ๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อเสริมสราง  ๕๐,๐๐๐ ๔๗,๕๔๐ กองสาธารณสุข

แกนนําสุขภาพครอบครัว ทักษะและความรูดานการปองกันและ และสิ่งแวดลอม

การดูแลรักษาสุขภาพ

๒ โครงการสงเสริมและ - จัดฝกอบรมผูประกอบการและผูซี่ง  ๓๐,๐๐๐ ๑๙,๐๕๐ ตําบล กองสาธารณสุข

คุมครองผูบริโภค สัมผัสอาหารเพื่อใหผูบริโภคมีความ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

ปลอดภัยดานโภชนาการ

๓ โครงการพระราชดําริดาน - สนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการ  ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

สาธารณสุข หมูบานทุกหมูบานในเขตตําบล แมหลาย และสิ่งแวดลอม

แมหลายในการจัดกิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน

หมูบานละ ๒๐,๐๐๐.-บาท

๒๔๐,๐๐๐ ๒๒๖,๕๙๐

หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

๓



          ๑.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงบานพักผูสูงอายุ  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ชีวิตผูพิการ ผูปวยเอดส แมหลาย

ผูดอยโอกาส ผูยากไร

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๑



     ๒.  ยุทธศาสตร ชุมชน สังคม

          ๒.๑ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการวัน อปพร. - จัดกิจกรรมทบทวนการปฏิบัติและ  ๑๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

การชวยเหลือแกสมาชิกอาสาสมัคร แมหลาย เทศบาล

ปองกันภัยฝายพลเรือน และการจัด

กิจกรรมสาธารณะประโยชน

๒ โครงการเสริมสรางความ - จัดฝกอบรม การรณรงค และการ  ๓๐,๐๐๐ ๘,๘๖๔ ตําบล สํานักปลัด

ปลอดภัยดานการจราจร อํานวยความสะดวกแกประชาชน แมหลาย เทศบาล

(จุดบริการประชาชน) ชวงเทศกาล

สงกรานต , ปใหม 

๓ โครงการอบรมทบทวนอาสา - ฝกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร  ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ตําบล สํานักปลัด

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปองกันภัยฝายพลเรือน แมหลาย เทศบาล

๔ โครงการอบรมอาสาสมัคร - ฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกัน  ๒๐๐,๐๐๐ ๑๗๙,๙๘๙ ตําบล สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน ภัยฝายพลเรือน (ใหม) แมหลาย เทศบาล

๓๗๐,๐๐๐ ๑๘๘,๘๕๓

หนวย

ดําเนินการ

๔

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



          ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา - จัดการแขงขันกีฬาและการจัด  ๘๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐ ตําบล กองการศึกษา

และการสงเสริมการออก กิจกรรมการสงเสริมการออก แมหลาย

กําลังกาย กําลังกาย

๒ โครงการจัดงานประเพณี - จัดงานประเพณีลอยกระทง  ๑๐๐,๐๐๐ ๗๒,๓๓๙ ตําบล กองการศึกษา

ยี่เปงแมหลาย แมหลาย

๓ โครงการหลอเทียนและ - จัดกิจกรรมการหลอเทียนพรรษา  ๒๕,๐๐๐ ๓,๑๖๐ ตําบล กองการศึกษา

ถวายเทียนพรรษา และการถวายเทียนพรรษา แมหลาย

๔ โครงการจัดงานประเพณี - จัดพิธีทางพุทธศาสนาและพิธีวาง  ๓๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

สดุดีสองมหาวีรบุรุษ พวงมาลาสดุดีสองมหาวีรบุรษเมือง แมหลาย

เมืองแพร แพร

๒๓๕,๐๐๐ ๘๔,๗๙๙

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๔



          ๒.๓ แผนงาน สงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ - จัดกิจกรรมสันทนาการและการ  ๒๕,๐๐๐ ๐ ตําบล กองการศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมผูสูงอายุ แมหลาย

๒ โครงการปกปองและเชิดชู - จัดฝกอบรม การจัดนิทรรศการ  ๓๐,๐๐๐ ๕,๘๑๕ ตําบล สํานักปลัด

สถาบันสําคัญของชาติ และการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน แมหลาย เทศบาล

การจัดกิจกรรมยกยองบุคลคลตนแบบ

บุคคลตัวอยาง การกิจกรรมถวาย

พระพร ถวายราชสักการะ 

๓ โครงการปองกันและแกไข - จัดฝกอบรมหรือประชุม  ๓๐,๐๐๐ ๑๒,๐๖๐ ตําบล สํานักปลัด

ปญหายาเสพติด คณะกรรมการศูนยปองกันและแกไข แมหลาย เทศบาล

ปญหายาเสพติด การรณรงค 

จัดนิทรรศการ การประกวดคําขวัญ

ตางๆ หรือการดําเนินการตามหนังสือ

สั่งการของจังหวัดหรืออําเภอ รวมทั้ง

การจัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันงด

สูบบุหรี่โลก วันตอตานยาเสพติดโลก

หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการ  ๕๐,๐๐๐ ๔๓,๖๕๑ ตําบล กองการศึกษา

ผูสูงอายุ เรียนรู การดําเนินชีวิต แมหลาย

๕ โครงการสงเสริมการดําเนิน - จัดกิจกรรมฝกอบรม หรือการ  ๓๐,๐๐๐ ๒๕,๓๖๐ ตําบล กองการศึกษา

ชีวิตตามแนวทาง เรียนรูเพื่อนอมนําปรัชญาของ แมหลาย

พระราชดําริปรัชญาของ เศรษฐกิจมาปรับใชในชีวิตประจําวัน

เศรษฐกิจพอเพียง

๖ โครงการเสริมสรางความ - จัดกิจกรรมฝกอบรมและการเขา  ๒๕,๐๐๐ ๑๐,๗๑๐ ตําบล กองการศึกษา

เขมแข็งของครอบครัว คายเสริมสรางความเขมแข็งของ แมหลาย

สถาบันครอบครัว

๗ โครงการอบรมกลุมสตรีและ - จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขม  ๖๐,๐๐๐ ๒๓,๙๑๖ ตําบล กองการศึกษา

แมบาน แข็งของกลุมสตรีและแมบาน แมหลาย

๒๕๐,๐๐๐ ๑๒๑,๕๑๒

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๗



     ๓.  ยุทธศาสตร เศรษฐกิจ

          ๓.๑ แผนงาน การเกษตร

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการสงเสริมการทํา - จัดการฝกอบรมใหความรูเกษตรกร  ๒๐,๐๐๐ ๐ ตําบล กองการศึกษา

เกษตรอินทรีย ในการทําการเกษตรอินทรีย แมหลาย

๒๐,๐๐๐ ๐

หนวย

ดําเนินการ

๑

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

๑ โครงการกอสรางถนน - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๙๙,๐๐๐ หมูที่ ๕ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตําบล

บานนางนวล  สมบุตร เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ แมหลาย

หมูที่ ๕ คอนกรีตไมนอยกวา ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

๒ โครงการกอสรางถนน - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ หมูที่ ๕ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  กอหนี้ผูกพัน ตําบล

บานนายสมัย  สุทธิไสย เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ แมหลาย

หมูที่ ๕ คอนกรีตไมนอยกวา ๔๔๐.๐๐

ตารางเมตร

๓ โครงการกอสรางถนน - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ หมูที่ ๓ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวางเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ตําบล

ทอลอดเหลี่ยมถึงที่นา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือ แมหลาย

นายวินัย  เหมืองจา มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๗๖๐.๐๐

หมูที่ ๓ ตารางเมตร 

หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๔ โครงการกอสรางถนน - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๗๗๓,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ หมูที่ ๗ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวางเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ตําบล

ทางลงหลังวัดแมหลาย ถึง ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมี แมหลาย

ทางลงบานนายสําราญ พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๑,๒๐๐.๐๐

ใจเย็น หมูที่ ๗ ตารางเมตร 

๕ โครงการกอสรางถนน - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ หมูที่ ๕ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ กอหนี้ผูกพัน ตําบล

บานนายอินทร  เดชอุปการ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ แมหลาย

ถึงบานนางหยวน  สุกสด คอนกรีตไมนอยกวา ๑๔๐.๐๐

หมูที่ ๕ ตารางเมตร

๖ โครงการกอสรางถนน - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ หมูที่ ๘ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กและ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ กอหนี้ผูกพัน ตําบล

กอสรางพนังปองกันตลิ่ง เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ แมหลาย

บริเวณโรงสูบน้ําดวย คอนกรีตไมนอยกวา ๑๒๐.๐๐

พลังงานไฟฟา หมูที่ ๘ ตารางเมตร

- กอสรางพนังปองกันตลิ่ง ขนาดสูง

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๗ โครงการกอสรางรางระบาย - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ หมูที่ ๓ กองชาง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กขนาดกวาง ๐.๔๐ เมตร (ภายใน) ตําบล

บริเวณซอยดานขางศูนย หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๔๐ แมหลาย

บริการและถายทอด เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปด)

เทคโนโลยีการเกษตร 

หมูที่ ๓

๘ โครงการกอสรางรางระบาย - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม  ๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐ หมูที่ ๔ กองชาง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร (ภายใน) กอหนี้ผูกพัน ตําบล

บริเวณบานนางศิริ  เตาทอง หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๔๐ แมหลาย

ถึงถนนสายหลัก หมูที่ ๔ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปด)

พรอมวางทอระบายน้ํา PVC. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ๔ นิ้ว จํานวน ๔ จุด

๙ โครงการกอสรางรางระบาย - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม  ๒๖๙,๐๐๐ ๒๖๙,๐๐๐ หมูที่ ๑ กองชาง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก ขนาดกวาง ๐.๔๐ เมตร (ภายใน) กอหนี้ผูกพัน ตําบล

บริเวณบานนายเกษตร ลึกไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ แมหลาย

หงสพิทักษชน หมูที่ ๑ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปด)

หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑๐ โครงการกอสรางรางระบาย - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม  ๓๑๘,๐๐๐ ๓๑๘,๐๐๐ หมูที่ ๖ กองชาง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กขนาดกวาง ๐.๔๐ เมตร (ภายใน) กอหนี้ผูกพัน ตําบล

บริเวณบานนายชัยพร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไมนอยกวา แมหลาย

แสงทอง ถึงบานนางพิสมัย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร 

ใจดี หมูที่ ๖ (แบบมีฝาปด)

๑๑ โครงการกอสรางรางระบาย - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม  ๒๖๓,๐๐๐ ๒๖๑,๐๐๐ หมูที่ ๓ กองชาง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) กอหนี้ผูกพัน ตําบล

บริเวณวัดแมหลายกาซอง หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๗๐ แมหลาย

ถึงซอย ๑ หมูที่ ๓ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปด) 

๑๒ โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒๙๗,๐๐๐ ๒๙๗,๐๐๐ หมูที่ ๔ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกไม ตําบล

ทอตนไผ ถึงที่นา นอยกวา ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร แมหลาย

นางแสงเดือน  กรุงศรี ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร (แบบไมมีฝาปด)

หมูที่ ๔ (ชวงที่ ๑)

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑๓ โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔๓๐,๐๐๐ ๐ หมูที่ ๘ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวาง (ภายใน) ๐.๘๐ เมตร ลึกไม ตําบล

ที่นานางชวย  นิยากุล ถึงที่ นอยกวา ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร แมหลาย

นายหวั่น หงษพิทักษชน ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปด)

หมูที่ ๘ (ชวงที่ ๑)

๑๔ โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔๙๑,๐๐๐ ๓๙๕,๐๐๐ หมูที่ ๔ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวาง (ภายใน) ๐.๕๐ เมตร ลึก ตําบล

ที่นานายสาธิต  เขมขัน ถึง ไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ แมหลาย

เขตติดตอหมูที่ ๓ หมูที่ ๔ เมตร ยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร 

(แบบไมมีฝาปด)

๑๕ โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔๒๗,๒๐๐ ๔๒๗,๒๐๐ หมูที่ ๒ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวาง (ภายใน) ๐.๕๐ เมตร ลึก กอหนี้ผูกพัน ตําบล

ปูจํา ถึงที่นานางติ๊บ ไมนอยกวา ๐.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๒ แมหลาย

พรหมเมฆ หมูที่ ๒ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร 

๑๖ โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๖๕๓,๐๐๐ ๖๕๓,๐๐๐ หมูที่ ๒ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวาง (ภายใน) ๑.๐๐ เมตร ลึก กอหนี้ผูกพัน ตําบล

บริเวณสันปาคา หมูที่ ๒ ไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ แมหลาย

เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑๗ โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔๓๖,๐๐๐ ๐ หมูที่ ๑ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม ขนาดกวาง (ภายใน) ๐.๘๐ เมตร ลึกไม ตําบล

วางทอระบายน้ํา บริเวณ นอยกวา ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร แมหลาย

หนาบานนายวิสิทธิ์  ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร ชนิดมีฝาปด

หงสพิทักษชน ถึงที่นา

นางเพ็ญจิต  หลายเจ็ด 

หมูที่ ๑

๑๘ โครงการกอสรางรางสงน้ํา - กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔๙๔,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐ หมูที่ ๖ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง (ภายใน) ๒.๐๐ เมตร หนา กอหนี้ผูกพัน ตําบล

ลําเหมืองพอเลี้ยง หมูที่ ๖ ๐.๑๕ เมตร ลึกไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร แมหลาย

(ชวงที่ ๓) ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร แบบไมมีฝาปด 

๑๙ โครงการปรับปรุงถนน - ปรับปรุงถนน (ลงลูกรัง) ขนาดกวาง  ๓๗,๐๐๐ ๐ หมูที่ ๓ กองชาง

บริเวณที่นานางวรรณา เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ยกเลิกโครงการ ตําบล

คําพวง ถึงที่นานางสุจิรา เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ แมหลาย

ฟูเต็มวงศ หมูที่ ๓ ไมนอยกวา ๑,๗๑๕.๐๐ ตารางเมตร

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๒๐ โครงการปรับปรุงทอรับ - - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๙๑,๐๐๐ ๐ หมูที่ ๕ กองชาง

สงน้ําเพื่อการเกษตรบริเวณ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร  ยกเลิกโครงการ ตําบล

ที่นานายผดุง  มังกิตะ จํานวน ๑ แถว ๒๘ ทอน  แมหลาย

หมูที่ ๕

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟา - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด  ๕๐,๐๐๐ ๔๗,๕๖๔.๕๐ หมูที่ ๒ กองชาง

บริเวณบานนายยุทธนา แพรในการขยายเขตไฟฟาบริเวณ ตําบล

นามสอน ถึงที่นานายกันยา บริเวณบานนายยุทธนา นามสอน แมหลาย

หอมดอก หมูที่ ๒ ถึงที่นานายกันยา  หอมดอก หมูที่ ๒

๒๒ โครงการปรับปรุงถนนคอน ชวงที่ ๑ ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม  ๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ หมูที่ ๔ กองชาง

กรีตเสริมเหล็กบริเวณทอ เหล็กกวางเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ตําบล

ตนปนถึงที่นานายสาธิต ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร แมหลาย

เขมขัน หมูที่ ๔ ชวงที่ ๒ ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กกวางเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย

๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๙.๐๐ ม.

(รื้อถนนขนทิ้ง)

ชวงที่ ๓ ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กกวางเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย

๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร

หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๒๓ โครงการปรับปรุงหลังคา ๑. ปรับปรุงหลังคาพื้นที่ไมนอยกวา  ๓๗๓,๐๐๐ ๓๓๗,๐๐๐ กองชาง

และฝาเพดานอาคารศูนย ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร พรอมติดตั้ง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รางรินน้ําฝน

ตําบลแมหลาย ๒. ปรับปรุงฝาเพดานพื้นที่ไมนอยกวา

๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร

๒๔ โครงการปรับปรุงหอง - ปรับปรุงหองปฏิบัติงานงานปองกัน  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ปฏิบัติงานงานปองกันและ และบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกวาง (กันงบประมาณ) แมหลาย เทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย ๔.๐๐ เมตร ยาว ยาว ๑๐.๐๐ เมตร กองชาง

พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๒๕ โครงการจัดการขยะชุมชน - จัดกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะ  ๕๐,๐๐๐ ๑๕,๓๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

ขยะในครัวเรือนและชุมชน แมหลาย และสิ่งแวดลอม

๒๖ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช - จัดกิจกรรมสํารวจและขึ้นทะเบียน  ๕๐,๐๐๐ ๐ ตําบล กองการศึกษา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รหัสตนพืชเพื่อการอนุรักษ แมหลาย

๒๗ โครงการสงเสริมการปลูก - จัดหาพันธุไมปลูกบริเวณพื้นที่  ๑๐,๐๐๐ ๐ ตําบล กองสาธารณสุข

ตนไม สาธารณะ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

๒๘ โครงการสงเสริมการลดใช - จัดกิจกรรมสงเสริมการลดการใช  ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๒๗๘ ตําบล กองสาธารณสุข

พลังงาน รักษสิ่งแวดลอม พลังงาน และจัดกิจกรรมการอนุรักษ แมหลาย และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๒๙ โครงการปรับปรุงลําหวย วางทอระบายน้ํา คสล.Ø ๐.๘๐ ม.  ๑๔๗,๐๐๐ กองชาง

รองเสี้ยวทางหลวงแผนดิน มอก.ชั้น ๓ จํานวน ๕ จุด ๔๔ ทอน

หมายเลข ๑๐๑ (เดิม) หมูที่ ๕ พรอมขุดลอกลําหวย ขนาดกวาง 

๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ยาว 

๕๖.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา ๕๑.๐๐ ลูกบาศกเมตร

๓๐ โครงการกอสรางปรับปรุง กอสรางปรับปรุงซอมแซมรางสงน้ํา  ๘,๙๐๔,๐๐๐ ๘,๖๘๐,๐๐๐ กองชาง

ซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา คอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ (งบประมาณ

หมูที่ ๑ และหมูที่ ๘ ตําบล อุดหนุนเฉพาะกิจ)

แมหลาย

๑) โครงการกอสรางรางสงน้ํา ขนาดกวาง ๐.๘๐ ม. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย

คสล. บริเวณนานายประสิทธิ์ ๐.๕๐ - ๑.๓๐ ม. ยาว ๖๗๙.๐๐ ม. หนา

เสนาคํา ถึงที่นานายสมควร ๐.๑๒ ม.

คูหา หมูที่ ๑

๒) โครงการกอสรางรางสงน้ํา ขนาดกวาง ๐.๘๐ ม. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย

คสล. บริเวณที่นานางเพ็ญศรี ๐.๕๐ - ๑.๓๐ ม. ยาว ๓๐๗.๐๐ ม. หนา

หลายเจ็ด ถึงที่นานางมานี ๐.๑๒ ม.

สุปนะ หมูที่ ๘

หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๓) โครงการกอสรางรางสงน้ํา ขนาดกวาง ๐.๘๐ ม. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย

คสล. บริเวณที่นานางสาคร ๐.๕๐ - ๑.๓๐ ม. ยาว ๖๓๗.๐๐ ม. หนา

พลวงคศรี  ถึงที่นานางมานี ๐.๑๒ ม.

สุปน หมูที่ ๘

๔) โครงการกอสรางรางสงน้ํา ขนาดกวาง ๐.๘๐ ม. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 

คสล. บริเวณที่นานายจํานงค ๐.๕๐ - ๑.๓๐ ม. ยาว ๖๑๒ ม. หนา 

ออมแอม ถึงที่นานางสาว ๐.๑๒ ม.

เพ็ญจิต  หลายแปด หมูที่ ๘

๕) โครงการกอสรางรางสงน้ํา ขนาดกวาง ๐.๘๐ ม. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย

คสล. บริเวณที่นานางชวย ๐.๕๐ - ๑.๓๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หนา

นิยากุล ถึงที่นานางตุย  สิงหเห ๐.๑๒ ม.

หมูที่ ๘

๖) โครงการกอสรางรางสงน้ํา ขนาดกวาง ๐.๘๐ ม. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย

คสล. บริเวณนานางตุย  สิงหเห ๐.๕๐ - ๑.๓๐ ม. ยาว ๔๘๐.๐๐ ม. หนา

ถึงที่นานางสุพัตรา  เจตนันท ๐.๑๒ ม.

หมูที่ ๘

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๗) โครงการกอสรางเสริมขอบ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. 

รางระบายน้ํา คสล. บริเวณที่นา หนา ๐.๑๒ ม. (สองฝง)

นางเพ็ญจิต  หลายเจ็ด หมูที่ ๑

แมหลาย

โครงการขยายเขตประปา จาก วางทอเมน PVC เสนผาศูนยกลาง ๒ นิ้ว ๔๖๘,๐๐๐

สามแยกชลประทานสายใหญ ชั้น ๑๓.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๓,๙๕๐ ม.

เขาฌปนสถาน หมูที่ ๕ ถึง

ไซฟอนแมหลาย หมูที่ ๔

โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา ๒,๒๕๙,๐๐๐

เพื่อการเกษตร บริเวณลําน้ํา

แมหลาย หมูที่ ๔

โครงการกอสรางวางทอระบาย วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กเสนผาศูนยกลาง ๘๑๕,๐๐๐

น้ํา คสล. พรอมบพัก ซอยบาน ๐.๖๐ ม. (มอก.) จํานวนไมนอยกวา ๑๔๓

นางจันทร  หงษทอง หมูที่ ๑ ทอน พรอมบอพัก คสล. ความยาวรวม

๑๕๘ ม. 

๒๐,๐๐๖,๒๐๐ ๑๔,๙๗๙,๓๔๓

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๓๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม



          ๔.๒ แผนงาน การพาณิชย

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการขยายเขตประปา - วางทอเมน PVC. ขนาดเสนผาศูนย  ๑๑๖,๐๐๐ ๑๐๖,๐๐๐ หมูที่ ๑ กองชาง

บริเวณบุญเจริญคาไม ถึง กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ (มอก.) ยาวรวม ตําบล

ฌาปนสถาน หมูที่ ๑ ๔๕๐.๐๐ เมตร แมหลาย

๒ โครงการขยายเขตประปา - วางทอเมน PVC. ขนาดเสนผาศูนย  ๑๕๗,๐๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ หมูที่ ๑ กองชาง

บริเวณโรงเรียนสอนขับรถ กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ชั้น (มอก.) ตําบล

ถึงบานนายซินหรอย  ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร แมหลาย

เซียงหลิว หมูที่ ๑

๓ โครงการขยายเขตประปา วางทอเมน PVC. ขนาดเสนผาศูนย  ๑๒๑,๐๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ หมูที่ ๓ กองชาง

บริเวณ จากบาน กลาง ๒ นิ้ว ๑๓.๕ ชั้น (มอก.) ตําบล

สิบตํารวจโทประดิษฐ ยาว ๖๒๕.๐๐ เมตร แมหลาย

ศศิภัทรกุล  หมูที่ ๓ ถึง

ฟารมไกนายพิทักษ

ชมดวง หมูที ๓

๓๙๔,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๓



     ๕.  ยุทธศาสตร การบริหารจัดการที่ดี

          ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา - จัดประชุมประชาคมทองถิ่น  ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๕๙๕ ตําบล สํานักปลัด

เทศบาลและสงเสริมการ ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน แมหลาย เทศบาล

จัดทําแผนชุมชนตําบล ตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนา

แมหลาย ทองถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชาคมแผนชุมชนการพัฒนา

ผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกร

ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนชุมชนแบบบูรณาการ

๒ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - จัดกิจกรรมการพบปะประชาชน  ๒๐,๐๐๐ ๐ ตําบล สํานักปลัด

เพื่อออกใหบริการประชาชนตาม แมหลาย เทศบาล

อํานาจหนาที่

หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานะการดําเนินการ

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดฝกอบรมสรางความรูความ  ๕๐,๐๐๐ ๘,๗๖๐ ตําบล สํานักปลัด

พนักงาน คณะผูบริหาร สามารถ สรางวิสัยทัศน และทัศนคติ แมหลาย เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล ที่ดีในการปฏิบัติงานแกพนักงาน 

แมหลาย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลแมหลาย 

๔ โครงการวันเทศบาลประจําป จัดการกิจกรรมสาธารณประโยชน ,  ๑๕,๐๐๐ ๐ ตําบล สํานักปลัด

การจัดนิทรรศการ , การจัดพิธีทาง แมหลาย เทศบาล

ศาสนา , การจัดกิจกรรมสรางสุข

ในองคกร เนื่องในวันสถาปนาจัดตั้ง

วันเทศบาลและเพื่อใหทุกฝายตระหนัก

ถึงบทบาท และความสําคัญของการ

ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล 

๕ โครงการวันทองถิ่นไทย - จัดกิจกรรมนอมรําลึกถึงการ  ๕,๐๐๐ ๐ สํานักปลัด

สถาปนาขององคกรปกครองสวน เทศบาล

ทองถิ่น

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ



ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๖ โครงการสรางจิตสํานึกและ - จัดกิจกรรมฝกอบรมสรางความ  ๒๐,๐๐๐ ๐ ตําบล สํานักปลัด

ความตระหนักในการตอตาน ตระหนักและความรับผิดชอบรวมกัน แมหลาย เทศบาล

การทุจริต ในการตอตานการทุจริตและการ

สงเสริมใหองคกรเปนองคกร

ปลอดการทุจริต

๗ โครงการศูนยปฏิบัติการรวม - สนับสนุนงบประมาณองคการ  ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ในการชวยเหลือประชาชน บริหารสวนตําบลสวนเหมืองหมอใน แมหลาย เทศบาล

ขององคกรปกครองสวน การบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ

ทองถิ่น อําเภอเมืองแพร ชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมืองแพร

๘ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ดําเนินการสํารวจและการจัดเก็บภาษี  ๑๐๐,๐๐๐ ๗๗,๕๗๑ ตําบล กองคลัง

การจัดเก็บรายได ที่ดินและสิ่งปลูกสราง แมหลาย

๙ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ๓๐,๐๐๐ ๑๖,๒๗๕ ตําบล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน เปนปจจุบัน แมหลาย

๒๗๘,๐๐๐ ๑๒๖,๒๐๑

หนวย

ดําเนินการ

๙

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



          ๕.๒ แผนงาน งบกลาง

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ โครงการสงเคราะหเบี้ย - มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ๗,๔๑๘,๐๐๐ ๗,๑๑๓,๒๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพผูสูงอายุ แมหลาย

๒ โครงการสงเคราะหเบี้ย - มอบเบี้ยยังชีพคนพิการ  ๑,๘๗๘,๐๐๐ ๑,๗๕๑,๒๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพคนพิการ แมหลาย

๓ โครงการสงเคราะหเบี้ย - มอบเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ๗๘,๐๐๐ ๗๙,๕๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพผูปวยเอดส แมหลาย

๔ กองทุนหลักประกัน - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

สุขภาพตําบลแมหลาย ของตําบลแมหลาย แมหลาย และสิ่งแวดลอม

๕ กองทุนสวัสดิการชุมชน - สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ตําบลแมหลาย ของตําบลแมหลาย แมหลาย

๙,๖๒๔,๐๐๐ ๙,๑๙๓,๙๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๕



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  สํานักงาน

          ๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องดูดฝุน - จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด ๒๕ ลิตร  ๑๔,๐๐๐ ๖,๕๙๐ สํานักปลัด

จํานวน ๑ เครื่อง เทศบาล

๒ ตูเหล็กบานเลื่อน - จัดซื้อชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน  ๑๔,๐๐๐ ๖,๘๐๐ สํานักปลัด

๒ หลัง เทศบาล

(ขนาดกวางไมนอยกวา ๑.๑๕๐ เมตร

ลึกไมนอยกวา ๐.๔๐๐เมตร สูงไม

นอยกวา ๐.๘๕๐ เมตร)

๓ พัดลมตั้งพื้น - จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน ๑ เครื่อง  ๑,๐๐๐ ๘๙๐ กองคลัง

๒๙,๐๐๐

หนวย

ดําเนินการ

๓

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



     ๒.  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

          ๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  ๑๖,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐ สํานักปลัด

จํานวน ๑ เครื่อง เทศบาล

๒ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม  ๔,๓๐๐ ๔,๑๙๐ สํานักปลัด

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) เทศบาล

(Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง

๓ เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ๑๗,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ สํานักปลัด

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ ๑ เทศบาล

(๒๘ หนา/นาท)ี จํานวน ๒ เครื่อง

๔ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลัด

สี ชนิด Network แบบที่ ๑ เทศบาล

(๑๘ หนา/นาท)ี จํานวน ๑ เครื่อง

๔ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม  ๘,๖๐๐ ๘,๓๘๐ กองคลัง

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)

(Ink Tank Printer) จํานวน ๒ เครื่อง

๕๖,๗๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๔



     ๒.  ประเภทครุภัณฑ  ไฟฟาและวิทยุ

          ๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ ลําโพงอเนกประสงค - จัดซื้อลําโพงอเนกประสงค จํานวน ๑ ตู  ๘,๐๐๐ ๗,๘๐๐ สํานักปลัด

เทศบาล

     ๓.  ประเภทครุภัณฑ  เครื่องดับเพลิง

          ๓.๑ แผนงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ สายสงน้ําดับเพลิง - จัดซื้อเครื่องสายสงน้ําดับเพลิง  ๓๗,๕๐๐ ๔๑,๖๐๐ สํานักปลัด

จํานวน ๔ เสน เทศบาล

๒ ตูเก็บชุดดับเพลิง - ตูเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สํานักปลัด

จํานวน ๑ หลัง เทศบาล

๕๒,๕๐๐

หนวย

ดําเนินการ

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๒

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



     ๔.  ประเภทครุภัณฑ  สํานักงาน

          ๔.๑ แผนงาน แผนงานการศึกษา

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องดูดฝุน - จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด ๒๕ ลิตร  ๑๔,๐๐๐ ๖,๕๙๐ กองการศึกษา

จํานวน ๑ เครื่อง

๒ พัดลมเพดาน - จัดซื้อพัดลม จํานวน ๓ เครื่อง ๓,๐๐๐ ๐ กองการศึกษา

(ชนิดติดรถยนต  แบบหนีบ ขนาด ๓

ใบพัด  ๒๔ V.

๓ เครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ เครื่อง  ๔๘,๑๐๐ ๔๗,๐๐๐ กองการศึกษา

๔ เกาอี้ทํางาน จํานวน ๑ ตัว  ๒,๐๐๐ ๑,๕๐๐

๖๗,๑๐๐

หนวย

ดําเนินการ

๔

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



     ๕.  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

          ๕.๑ แผนงาน แผนงานการศึกษา

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ กองการศึกษา

สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) 

จํานวน ๑ เครื่อง 

๒ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม  ๔,๓๐๐ ๔,๑๙๐ กองการศึกษา

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)

(Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง

๓ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ๘,๙๐๐ ๗,๙๐๐ กองการศึกษา

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ ๑

(๒๘ หนา/นาท)ี จํานวน ๒ เครื่อง

๓๐,๒๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๓



     ๖.  ประเภทครุภัณฑ  สํานักงาน

          ๖.๑ แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องถายเอกสาร - จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ  ๑๒๐,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ กองสาธารณสุข

ดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว ๓๐ และสิ่งแวดลอม

แผนตอนาที จํานวน ๑ เครื่อง

๒ ตูเหล็กบานเลื่อน - จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน ชนิดบาน  ๑๔,๐๐๐ ๖,๘๐๐ กองสาธารณสุข

เลื่อนกระจก จํานวน ๒ หลัง และสิ่งแวดลอม

(ขนาดกวางไมนอยกวา ๑.๑๕๐ เมตร

ลึกไมนอยกวา ๐.๔๐๐ เมตร 

สูงไมนอย กวา ๐.๘๕๐ เมตร)

๓ พัดลมเพดาน - จัดซื้อพัดลม ชนิดติดเพดาน ชนิด  ๑๕,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ กองสาธารณสุข

ติดเพดาน ขนาดใบพัดไมนอยกวา และสิ่งแวดลอม

๔๘ นิ้ว จํานวน ๑๐ เครื่อง

๑๔๙,๐๐๐

หนวย

ดําเนินการ

๓

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



     ๗.  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

          ๗.๑ แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ กองสาธารณสุข

สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดง และสิ่งแวดลอม

ภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) 

จํานวน ๑ เครื่อง 

๑๗,๐๐๐

     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  สํานักงาน

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องถายเอกสาร - จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ  ๑๒๐,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ กองชาง

ดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว ๓๐

แผนตอนาที จํานวน ๑ เครื่อง

๑๒๐,๐๐๐

หนวย

ดําเนินการ

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๑

๑

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ กองชาง

(โอนงบประมาณ) แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา

๑๙ นิ้ว)

๔๔,๐๐๐

     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  กอสราง

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต - จัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต  ๓๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ กองชาง

จํานวน ๑ เครื่อง (โอนงบประมาณ

เพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐

บาท)

๓๒,๐๐๐

หนวย

ดําเนินการ

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๑

๑

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  ไฟฟาและวิทยุ

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องกําเนิดไฟฟา - จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ชนิดเครื่อง  ๓๐,๐๐๐ ๐ กองชาง

ยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา ๕ 

กิโลวัตต จํานวน ๑ เครื่อง

๓๐,๐๐๐

     ๑.  ประเภทครุภัณฑ  โรงงาน

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานการพาณิชย

ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ

( ผลผลิต ) ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ

๑ เครื่องสวานไฟฟา - จัดซื้อเครื่องสวานไฟฟา ชนิดไรสาย  ๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองชาง

กําลังไฟไมนอยกวา ๑๒ กิโลวัตต

กิโลวัตต จํานวน ๑ เครื่อง

๓,๐๐๐

๒๔ ๕๘๖,๕๐๐

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว

 งบประมาณที่

เบิกจาย
พื้นที่

หนวย

ดําเนินการ

๑

๑

ที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

สถานะการดําเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว
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