
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลแมหลาย 

เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
............................................... 

 

  ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมหลาย ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ และผูบริหารเทศบาล
ตําบลแมหลายไดลงนามประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 
 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ     
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๖ (๒) ซ่ึงกําหนด           
ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใชเปนกรอบ
ในการบริหารงบประมาณและการพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลายตอไป 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                    ( นายบรรจง  ยัพวัฒนา ) 
                     นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 

 



แบบ ผด.๐๑

 โครงการ  ร้อยละของ  จํานวน  ร้อยละของ  หน่วย
 ที่ดําเนินการ  โครงการ  งบประมาณ  งบประมาณ ดําเนินการ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านคน ครอบครัว - สํานักปลัดเทศบาล

  ๑.๑ แผนงานการศึกษา ๑๑ ๑๔.๒๙ ๑,๗๓๐,๖๐๐ ๘.๙๒ - กองการศึกษา

  ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๖.๔๙ ๔๐๐,๐๐๐ ๒.๐๖ - กองสาธารณสุข

  ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๓๐ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๐ และสิ่งแวดล้อม

- กองช่าง

รวม ๑๗ ๒๒.๐๘ ๒,๑๕๐,๖๐๐ ๑๑.๐๘
๒) ยุทธศาสตร์ด้านชุมชน สังคม - สํานักปลัดเทศบาล

  ๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๘ ๑๐.๓๙ ๓๕,๐๐๐ ๐.๑๘ - กองการศึกษา

  ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๖ ๗.๗๙ ๒๗๔,๐๐๐ ๑.๔๑ - กองสาธารณสุข

  ๒.๓ แผนงานส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗ ๙.๐๙ ๒๔๐,๐๐๐ ๑.๒๔ และสิ่งแวดล้อม

รวม ๒๑ ๒๗.๒๗ ๕๔๙,๐๐๐ ๒.๘๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

 ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

1



 โครงการ  ร้อยละของ  จํานวน  ร้อยละของ  หน่วย
 ที่ดําเนินการ  โครงการ  งบประมาณ  งบประมาณ ดําเนินการ 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - สํานักปลัดเทศบาล

  ๓.๑ แผนงานการเกษตร ๒ ๒.๖๐ ๕๐,๐๐๐ ๐.๒๖ - กองการศึกษา

- กองช่าง

รวม ๒ ๒.๖๐ ๕๐,๐๐๐ ๐.๒๖
๔) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - สํานักปลัดเทศบาล

  ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒๒ ๒๘.๕๗ ๕,๕๙๙,๔๕๐ ๒๘.๘๖ - กองการศึกษา

  ๔.๒ แผนงานการพาณิชย์ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

- กองช่าง

รวม ๒๒ ๒๘.๕๗ ๕,๕๙๙,๔๕๐ ๒๘.๘๖

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
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 โครงการ  ร้อยละของ  จํานวน  ร้อยละของ  หน่วย
 ที่ดําเนินการ  โครงการ  งบประมาณ  งบประมาณ ดําเนินการ 

๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี - สํานักปลัดเทศบาล

  ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๐ ๑๒.๙๙ ๔๒๙,๐๐๐ ๒.๒๑ - กองคลัง

  ๕.๒ แผนงานงบกลาง ๕ ๖.๔๙ ๑๐,๖๒๓,๐๐๐ ๕๔.๗๕ - กองการศึกษา

- กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

- กองช่าง

รวม ๑๕ ๑๙.๔๘ ๑๑,๐๕๒,๐๐๐ ๕๖.๙๗
รวมทั้งสิ้น ๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๙,๔๐๑,๐๕๐ ๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
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     ๑.  ยุทธศาสตร์ คน ครอบครัว

          ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเสริมสร้าง ๔๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน และพัฒนาบุคลิกภาพเด็กและเยาวชน แม่หล่าย

๒ โครงการจัดค่ายเด็กและ - จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเข้าค่าย ๑๐๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

เยาวชน เด็กและเยาวชน แม่หล่าย

๓ โครงการจัดงานวันเด็ก - จัดกิจกรรมสันทนาการและการ ๘๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

แห่งชาติ เรียนรู้แก่เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แม่หล่าย

๔ โครงการรวมพลังคลื่น - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ถึงโทษของ ๒๕,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ลูกใหม่เยาวชนลด ละ เลิก ยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกัน แม่หล่าย

ยาเสพติด ยาเสพติดแก่เด็กและเยาชน

๕ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ - จัดการการเสริมสร้างพัฒนาการ ๓๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่หล่าย

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตําบลแม่หล่าย

โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.๐๒

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ พื้นที่งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา ๕๕๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เด็กเล็ก แม่หล่าย

- จัดการเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

- จัดการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

๗ โครงการอาหารกลางวันและ - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ๓๕๓,๖๐๐ ตําบล กองการศึกษา

อาหารเสริม (นม) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ แม่หล่าย

นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล 

- อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนในเขต ๔๒๐,๐๐๐

เทศบาลในการจัดหาอาหารกลางวัน

แก่นักเรียน

๙ โครงการก่อสร้างกันสาด - ติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ๖๑,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๓๐.๐๐ ม. แม่หล่าย

๑๐ โครงการก่อสร้างบ่อทราย - ก่อสร้างบ่อทรายขนาดลึก ๐.๓๐ ม. ๔๑,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

เสริมปัญญา หรือพื้นที่บ่อทรายไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๐๐ แม่หล่าย

ตร.ม.

พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๓
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑ โครงการส่งเสริมการศึกษา - จัดกิจกรรมการฝึกอบรม การเรียน ๓๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาอาชีพ การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชน แม่หล่าย

๑,๗๓๐,๖๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓

๑๑

พ.ศ.๒๕๖๔

6



          ๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการควบคุมและป้องกัน - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การจัด ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

โรคระบาด โรคติดต่อและ กิจกรรมรณรงค์การควบคุม การ และสิ่งแวดล้อม

โรคอุบัติใหม่ ป้องกัน และการกําจัดโรคต่างๆ

รวมถึงการจัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆ

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมและการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

แกนนําสุขภาพครอบครัว ดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพแกนนํา แม่หล่าย และสิ่งแวดล้อม

สุขภาพครอบครัวด้านการดูแล รักษา

เสริมสร้างสุขภาพ

๓ โครงการส่งเสริมและ - จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ซี่ง ๑๐,๐๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

คุ้มครองผู้บริโภค สัมผัสอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคมีความ แม่หล่าย และสิ่งแวดล้อม

ปลอดภัยด้านโภชนาการ

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

7



รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน - จัดกิจกรรมสํารวจจํานวนประชากร ๓๐,๐๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

คนปลอดภัย จากโรคพิษ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการจัดหา แม่หล่าย และสิ่งแวดล้อม

สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เวชภัณฑ์ในการคุมการกําหนิด และ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี

๕ โครงการพระราชดําริด้าน - สนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการ ๑๖๐,๐๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

สาธารณสุข หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตําบล แม่หล่าย และสิ่งแวดล้อม

แม่หล่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ

พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน

หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท

๔๐๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๕

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
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          ๑.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดหาฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้าน ๒๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อาชีพ หรือการดูแลสุขภาพ ผู้พิการ แม่หล่าย

ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 

๒๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

๑

9



     ๒.  ยุทธศาสตร์ ชุมชน สังคม

          ๒.๑ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน - จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ๒๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัคร แม่หล่าย เทศบาล

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมกับภาคี

เครือข่าย

๒ โครงการวัน อปพร. - จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เพื่อ ๕,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติและร่วม แม่หล่าย เทศบาล

จัดกิจกรรมบําเพ็ญเพื่อสาธารณ

ประโยชน์

๓ โครงการเสริมสร้างความ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้าน ๒๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ปลอดภัยด้านการจราจร การจราจร และการใช้รถใช้ถนนให้ แม่หล่าย เทศบาล

ถูกต้องตามกฎจราจร

๔ โครงการป้องกันและแก้ไข - จัดกิจกรรมฝึกอบรม และการรณรงค์ ๕๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ สร้างจิตสํานึกงดการเผาในที่โล่ง หรือ แม่หล่าย เทศบาล

การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช

พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๓
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการป้องกันและลด - จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนเนื่องใน ๒๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ หรือ แม่หล่าย เทศบาล

เทศกาล ช่วงวันหยุดยาวต่างๆ

๖ โครงการอบรมจิต - จัดฝึกอบรมประชาชนกลุ่มจิตอาสา ๘๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

อาสาภัยพิบัติ ภัยภิบัติ จํานวน ๑ รุ่น เพื่อให้การ แม่หล่าย เทศบาล

ช่วยเหลือประชาชนในกรณีประสบ

สาธารณภัย หรือภัยพิบัติต่างๆ

๗ โครงการอบรมทบทวน - จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ๑๓๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนในการทบทวนและพัฒนา แม่หล่าย เทศบาล

ฝ่ายพลเรือน ศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน

๘ โครงการอบรมเยาวชน - จัดอบรมกลุ่มเยาวชนให้มีทักษะใน ๒๕,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

อาสาป้องกันภัย การป้องกัน ช่วยเหลือ และระงับภัย แม่หล่าย เทศบาล

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

๓๕๐,๐๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๘

11



          ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - จัดการแข่งขันกีฬาและการจัด ๘๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

และการส่งเสริมการออก กิจกรรมการส่งเสริมการออก แม่หล่าย

กําลังกาย กําลังกาย

๒ โครงการจัดงานประเพณี - จัดงานประเพณีลอยกระทง ๑๐๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ยี่เป็งแม่หล่าย แม่หล่าย

๓ โครงการจัดงานประเพณี - จัดพิธีทางพุทธศาสนาและพิธีวาง ๕๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

สดุดีสองมหาวีรบุรุษ พวงมาลาสดุดีสองมหาวีรบุรษเมือง แม่หล่าย

เมืองแพร่ แพร่

๔ โครงการหล่อเทียนและ - จัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ๓๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ถวายเทียนพรรษา และการถวายเทียนพรรษา แม่หล่าย

๕ โครงการจัดงานประเพณีไหว้ อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ๗,๐๐๐ กองการศึกษา

 ้พระธาตุช่อแฮ แห่งตุงหลวง เมืองแพร่

ประจําปี ๒๕๖๔

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โครงการจัดงานประเพณีไหว้ อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ๗,๐๐๐ กองการศึกษา

พระพุทธโกศัย  เมืองแพร่

ศิริชัยศากยมุนี พระคู่บ้าน

เมืองแพร่ และงานส่งเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน

วิสาขบูชา ประจําปี

๒๗๔,๐๐๐

พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

๖

13



          ๒.๓ แผนงาน ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมสันทนาการและการ ๒๕,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุ แม่หล่าย

๒ โครงการป้องกันและแก้ไข - จัดฝึกอบรมหรือประชุม ๓๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ปัญหายาเสพติด คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและแก้ไข แม่หล่าย เทศบาล

ปัญหายาเสพติด การรณรงค์ 

จัดนิทรรศการ การประกวดคําขวัญ

ต่างๆ หรือการดําเนินการตามหนังสือ

สั่งการของจังหวัดหรืออําเภอ รวมทั้ง

การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงด

สูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ ๕๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ผู้สูงอายุ เรียนรู้ การดําเนินชีวิต แม่หล่าย

พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๓
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนในด้าน ๒๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ใส่ใจสุขภาพ ด้านการดูแลสุขภาพแลการออก แม่หล่าย

กําลังกาย

๕ โครงการส่งเสริมการดําเนิน - จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และ ๓๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ชีวิตตามแนวทางพระราช การปฏิบัติการดําเนินชีวิตตามแนว แม่หล่าย

ดําริปรัชญาของเศรษฐกิจ พระราชดําริปรัชญาของเศรษกิจ

พอเพียง พอเพียง

๖ โครงการเสริมสร้างความ - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ๒๕,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

เข้มแข็งของครอบครัว แก่บุคคลในครอบครัว แม่หล่าย

๗ โครงการอบรมกลุ่มสตรี - ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

และแม่บ้าน ภักษะด้านอาชีพและการบริหาร แม่หล่าย

จัดการ

๒๔๐,๐๐๐

ที่
พ.ศ.๒๕๖๔

๗

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓
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     ๓.  ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ

          ๓.๑ แผนงาน การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการส่งเสริมการทํา - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร ๒๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

เกษตรอินทรีย์ ในการทําการเกษตรอินทรีย์ แม่หล่าย

๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม - จัดฝึกอบรมแกนนําหมู่บ้านในการ ๓๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

พืชอันเนื่องมาจากพระราช สร้างความรู้เรื่องการอนุรักษ์ แม่หล่าย

ดําริ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

๕๐,๐๐๐๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
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     ๔.  ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๑๑๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๙.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ตําบล

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม ไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ตร.ม. รางระบายน้ํา แม่หล่าย

เหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย

ขวัญชัย เดชูปการ หมู่ที่ ๕ ภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ยภายใน 

 ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม.

๒ โครงการก่อสร้างรางระบาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ภายใน ๐.๔๐ ม. ๑๒๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง

บ้านนายพงษ์ศักดิ์  วิยะ ลึกเฉลี่ยภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๑.๐๐ ตําบล

หมู่ที่ ๕ ม. แม่หล่าย

๓ โครงการก่อสร้างรางระบาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ภายใน ๐.๔๐ ม. ๗๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึกเฉลี่ยภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ตําบล

ซอยบ้านนายม่วน สิงห์เห ม. แม่หล่าย

 หมู่ที่ ๕

พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔
พื้นที่
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการก่อสร้างรางระบาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ภายใน ๐.๔๐ ม. ๗๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ลึกเฉลี่ยภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ตําบล

บ้านนายหยุด  คูหา หมู่ที่ ๕ ม. แม่หล่าย

๕ โครงการก่อสร้างรางระบาย ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. (ภายใน) หนา ๑๔๗,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ กองช่าง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ตําบล

บริเวณบ้านนางจิราพร ม. แบบมีฝาปิด แม่หล่าย

อ้อยงาม ถึงบ้านนางทองอยู่

บุญสูง หมู่ที่ ๗

๖ โครงการก่อสร้างรางระบาย ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. (ภายใน) หนา ๔๙๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่าง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ๐.๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาว ตําบล

นายสานิตย์  ยาโพธิ์ ถึงบ้าน ๑๗๗.๐๐ ม. แบบมีฝาปิด แม่หล่าย

นายวิชาญ  บุตรปัญญา 

หมู่ที่ ๖

๗ โครงการก่อสร้างรางระบาย กว้าง ๐.๖๐ ม. ภายใน หนา ๐.๑๒ ม. ๒๓๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ กองช่าง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ความยาว ๑๔๗.๐๐  ตําบล

ต่อรางระบายน้ําเดิมบริเวณ ม. แบบไม่มีฝาปิด แม่หล่าย

บ้านนายสุรชัย  หล่ายหก

ถึงลําน้ําแม่หล่าย หมู่ที่ ๗

พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๔
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๘๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ภายใน ๐.๗๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ตําบล

ท่อต้นปินถึงที่นานาง ๗๙๘.๐๐ ม. แบบไม่มีฝาปิด แม่หล่าย

จําเนียน ประวัติธรรม 

หมู่ที่ ๔

๙ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ยภายใน ๘๕๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๔๐๗.๐๐ ม. หนา ตําบล

หน้าบ้านนายเสถียร  รัตนะ ๐.๑๒ ม. แม่หล่าย

ถึงข้างบ้านนายกันยา

หอมดอก หมู่ที่ ๒

๑๐ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ยภายใน  ๙๘๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๘ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก เหมือง ๐.๗๐ ม. ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ ม. หนา ตําบล

ก้นท่อ บริเวณนานายผัด ๐.๑๒ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. แม่หล่าย

จันทร์ศรี ถึงนานายเม็ด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. มอก. ชั้น ๓

อินยะ  หมู่ที่ ๘ จํานวน ๑ จุด ๔.๐๐ ท่อน

พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๓
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ ม. ๔๕๔,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ลึกเฉลี่ยภายใน ๐.๗๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ตําบล

ที่นานางศิริพร ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบาย แม่หล่าย

วัฒนสัจจานุกุล ถึงที่นา น้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

นายเฉลิม  วงค์สูง หมู่ที่ ๓ ๐.๖๐ ม. มอก.ชั้น ๓ จํานวน ๒ จุดๆละ

๔ ท่อน

๑๒ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ ม.  ลึกเฉลี่ย ๔๔๑,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ตําบล

เหมืองต้นค่า หมู่ที่ ๑ ยาว ๑๙๘.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบาย แม่หล่าย

น้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

๐.๖๐ ม. มอก.ชั้น ๓ จํานวน ๒ จุดๆละ

๔ ท่อน

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๓ โครงการปรับปรุงถนน ช่วงที่ ๑ ขยายผิวจราจรถนน คสล.  ๑๗๗,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตําบล

ยาว ๑๙.๐๐ ม. แม่หล่าย

ช่วงที่ ๒ ขยายผิวจราจรถนน คสล.

กว้างเฉลี่ย ๑.๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. (รื้อถนนขนทิ้ง)

ช่วงที่ ๓ ยกระดับขอบรางระบายน้ํา

เดิมความสูงเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๒๐ ม. ยาว

๕๘.๐๐ ม. หรือในระดับเดียวกันกับ

ผิวจราจร

๑๔ โครงการปรับปรุงถนน ช่วงที่ ๑ ขยายผิวจราจรถนน คสล. ๘๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าวัดแม่หล่าย กว้างเฉลี่ย  ตําบล

๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว แม่หล่าย

๒๕.๐๐ ม.

ช่วงที่ ๒ ขยายผิวจราจรถนน คสล. 

บริเวณหลังวัดแม่หล่าย กว้างเฉลี่ย 

๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว

๑๖.๗๐ ม. (รื้อถนนขนทิ้ง)

พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๔
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ๑. ถมดินลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง ๑๒๓,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง

เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. ตําบล

หมายเลข ๑๐๑ (เดิม) ถึง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๖๐ ม.หรือมี

ห้วยฮ่องไร่ หมู่ที่ ๕ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ลบ.ม. แม่หล่าย

๒. ลงหินคลุกปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง

เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม.

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตร.ม.

๑๖ โครงการปรับปรุงประตู ขนาดช่องบานกว้าง ๑.๒๕ ม. ลึก ๑.๒๕ ๓๓,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง

ระบายน้ําลําน้ําห้วยโป่ง ม. จํานวน ๑ ชุด ตําบล

หมู่ที่ ๕ แม่หล่าย

๑๗ โครงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงฝ้าเพดานทีบาร์  พื้นที่ไม่น้อย ๓๒,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่าง

อเนกประสงค์หมู่บ้าน กว่า ๑๒๘.๐๐ ตร.ม. ตําบล

หมู่ที่ ๖ แม่หล่าย

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน ๗๘,๓๕๐ หมู่ที่ ๔ กองช่าง

จากบ้านนายเหรียญชัย ภูมิภาคแพร่ ตามโครงการขยายเขต ตําบล

เขตหล่าย ถึงประปา ไฟฟ้าจากบ้านนายเหรียญชัย เขตหล่าย แม่หล่าย

หมู่ที่ ๔ ถึงประปา  หมู่ที่ ๔

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน ๑๓๑,๘๐๐ หมู่ที่ ๓ กองช่าง

ซอยบ้านนายวินัย เหมืองจา ภูมิภาคแพร่ ตามโครงการขยายเขต ตําบล

หมู่ที่ ๓ ไฟฟ้าจากจากแนวเดิม ถึงบ้านนายวินัย แม่หล่าย

เหมืองจา หมู่ที่ ๓

๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน ๒๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง

และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภูมิภาคแพร่ ตามโครงการขยายเขต ตําบล

ซอยบ้านนางสาวรุ่งรวิน สาธารณะ ซอยบ้านนางสาวรุ่งรวิน แม่หล่าย

อินสําราญ , นายไสว   อินสําราญ , นายไสว  กะนะลัย ,

กะนะลัย , นางนงลักษณ์  นางนงลักษณ์  ดวงใน หมู่ที่ ๒

ดวงใน หมู่ที่ ๒

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน ๒๙,๓๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง

สาธารณะ บริเวณจากบ้าน ภูมิภาคแพร่ ตามโครงการขยายเขต ตําบล

นายยุทธนา  นามสอน ถึง บ้านนายยุทธนา  นามสอน ถึง แม่หล่าย

ถนนทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงแผ่นดิน  หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๒

พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๔
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๒ โครงการการจัดการขยะ จัดกิจกรรมฝึกอบรม หรือการรณรงค์ ๕๐,๐๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะของแต่ครัวเรือน แม่หล่าย และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการ และการสร้างจุด

ขัดแยกขยะมูลฝอย 

     ๕,๕๙๙,๔๕๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๒๒
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          ๔.๒ แผนงาน การพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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     ๕.  ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี

          ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ๓๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

เทศบาลและส่งเสริมการ ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน แม่หล่าย เทศบาล

จัดทําแผนชุมชนตําบล ต่างๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนา

แม่หล่าย ท้องถิ่น และการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชาคมแผนชุมชนการพัฒนา

ผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กร

ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนชุมชนแบบบูรณาการ

๒ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ ๒๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ประชาชนใหหมู่บ้าน ของแต่ละกอง แม่หล่าย เทศบาล

รวมทั้งหน่วงานภาคีเครือข่าย

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดฝึกอบรมสร้างความรู้การพัฒนา ๑๕๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

พนักงาน คณะผู้บริหาร ศักยภาพ และการสร้างวิสัยทัศน์ และ แม่หล่าย เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานแก่

แม่หล่าย พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลแม่หล่าย รวมทั้งงการ

การศึกษาดูงานที่ประสบความสําเร็จ

๔ โครงการวันเทศบาลประจําปี จัดการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ , ๑๕,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

การจัดนิทรรศการ , การจัดพิธีทาง แม่หล่าย เทศบาล

ศาสนา , การจัดกิจกรรมสร้างสุข

ในองค์กร เนื่องในวันสถาปนาจัดตั้ง

วันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนัก

ถึงบทบาท และความสําคัญของการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 

๕ โครงการวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึงการ ๕,๐๐๐ สํานักปลัด

สถาปนาขององค์กรปกครองส่วน เทศบาล

ท้องถิ่น

พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โครงการปกป้องและเชิดชู จัดกิจกรรมการฝึกอบรม  ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด

สถาบันสําคัญของชาติ การจัดนิทรรศการ และการ เทศบาล

จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

การยกย่องบุคลคลต้นแบบบุคคล

ตัวอย่าง, การถวายพระพร

ถวายราชสักการะ

๗ โครงการสร้างจิตสํานึกและ จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความ ๒๐,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ความตระหนักในการต่อต้าน ตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกัน แม่หล่าย เทศบาล

การทุจริต ในการต่อต้านการทุจริตและการ

ส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กร

ปลอดการทุจริต

๘ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม สนับสนุนงบประมาณเทศบาลตําบล ๙,๐๐๐ ตําบล สํานักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชน ทุ่งโฮ้งในการบริหารจัดการศูนย์ แม่หล่าย เทศบาล

ขององค์กรปกครองส่วน ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ท้องถิ่น อําเภอเมืองแพร่ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อําเภอเมืองแพร่

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ดําเนินการสํารวจและจัดทําบัญชีภาษี ๑๐๐,๐๐๐ ตําบล กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน แม่หล่าย

๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้เป็น ๕๐,๐๐๐ ตําบล กองคลัง

การจัดเก็บรายได้ ปัจจุบันเพื่อให้จัดเก็บรายได้ตาม แม่หล่าย

เป้าหมายที่ตั้งได้

๔๒๙,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐
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          ๕.๒ แผนงาน งบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ย มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๘,๓๖๔,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพผู้สูงอายุ แม่หล่าย

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ย มอบเบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๙๐๑,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพคนพิการ แม่หล่าย

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ย มอบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๑๐๘,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แม่หล่าย

๔ กองทุนหลักประกัน สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ตําบล กองสาธารณสุข

สุขภาพตําบลแม่หล่าย ของตําบลแม่หล่าย แม่หล่าย และสิ่งแวดล้อม

๕ กองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ๕๐,๐๐๐ ตําบล กองการศึกษา

ตําบลแม่หล่าย ของตําบลแม่หล่าย แม่หล่าย

๑๐,๖๒๓,๐๐๐๕

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
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     ๑.  ประเภทครุภัณฑ์  สํานักงาน

          ๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โต๊ะปฏิบัติงาน จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ตัว  ๔,๕๐๐ สํานักปลัด

เป็นโต๊ะทํางาน ขนาด ๔ ฟุต

พร้อมกระจก เทศบาล

๒ เก้าอี้ จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานบุนวม จํานวน ๑,๘๐๐ สํานักปลัด

๑ ตัว แบบมีล้อเลื่อน ปรับระดับสูง เทศบาล

ต่ําได้

พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตําบลแม่หล่าย

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ เก้าอี้ จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน ๖๐ ตัว เป็นเก้าอี้ ๒๗,๐๐๐ สํานักปลัด

ชนิดโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม พนักพิง เทศบาล

สูง และที่นั้งบุนวม ไม่มีที่พักแขน

ปลายขามียางรอง ขนาดไม่น้อยกว่า

๔๓ x ๕๕ x ๙๐ เซนติเมตร

๔ ตู้เหล็กบานเลื่อน จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน ๔ ตู้ ๑๖,๐๐๐ สํานักปลัด

ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ บาน ขนาด เทศบาล

ขนาดกว้าง  ไม่น้อยกว่า ๑.๑๕๐ ม. 

ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐๐ ม. สูงไม่น้อย

กว่า ๐.๘๕๐ ม.

๕ เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน ๑  ๔๗,๐๐๐ คลัง

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 

เป็นแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน

- ขนาดไม่ต่ํากว่า ๓๖๐๐ บีทียู

- ราคารวมค่าติดตั้ง

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ ตู้เอกสาร จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน ๒ ตู้ ๑๑,๐๐๐ คลัง

มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน 

- มีมือจับชนิดบิด 

- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น

๑๐๗,๓๐๐๖

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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     ๒.  ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์

          ๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๒๒,๐๐๐ คลัง

สําหรับงานประมวลผล

จํานวน ๑ เครื่อง

๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ๑๕,๐๐๐ คลัง

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

(Ink Tank Printer) จํานวน ๒ เครื่อง

๓๗,๐๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๒
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     ๓.  ประเภทครุภัณฑ์  เครื่องดับเพลิง

          ๓.๑ แผนงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ หัวฉีดน้ําดับเพลิง - จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง  ๒๕,๐๐๐ สํานักปลัด

จํานวน ๑ หัว เป็นหัวฉีดดับเพลิงชนิด เทศบาล

ด้ามปืน สามารถปรับลํา-ปรับฝอยได้

ปรับระดับน้ําได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ

ควบคุมการปิด-เปิดที่หัวฉีด 

พร้อมชุดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด ๒.๔ นิ้ว

๒๕,๐๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๑
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     ๔.  ประเภทครุภัณฑ์  โฆษณาและเผยแพร่

          ๔.๑ แผนงาน แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จอรับภาพ จัดซื้อจอรับภาพ จํานวน ๑ จอ ๑๕,๓๐๐ กองการศึกษา

- เป็นชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้น

ทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว หรือ ๗๒ x ๙๖ 

นิ้ว หรือ ๘๔ x ๘๔ นิ้ว หรือ

๘๙ x ๙๒ นิ้ว หรือ ๖ x ๘ ฟุต

หรือ ๗ x ๗ ฟุต

- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น

ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือ

รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐

โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์

๑๕,๓๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๑
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     ๔.  ประเภทครุภัณฑ์  งานบ้านงานครัว

          ๔.๑ แผนงาน แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ๙,๐๐๐ กองการศึกษา

จํานวน ๑ หลัง

๑. เป็นตู้เย็นที่กําหนดความจุภายใน

ขั้นต่ํา ๗ คิวบิกฟุต

๒. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ

เบอร์ ๕

๙,๐๐๐๑

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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     ๔.  ประเภทครุภัณฑ์  การศึกษา

          ๔.๑ แผนงาน แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ชุดโต๊ะโรงอาหาร จัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร  จํานวน ๖ ชุด ๑๘,๐๐๐ กองการศึกษา

เป็นชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโต๊ะปิด

ด้วยโฟเมก้า สีขาวเคลือบเงา

โครงขาเหล็กสีดําแบบตายตัว ขนาด

โต๊ะไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ x ๗๕ 

เซนติเมตร

ขนาดเก้าอี้  ไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๑๒๐ 

x ๔๕ เซนติเมตร

๑๘,๐๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๑
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     ๖.  ประเภทครุภัณฑ์  สํานักงาน

          ๖.๑ แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เก้าอี้ จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน ๑ ตัว ๑,๘๐๐ กองสาธารณสุข

เป็นเก้าอี้สํานักงานบุนวม และสิ่งแวดล้อม

แบบมีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได้

๒ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ - จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์   ๒,๖๐๐ กองสาธารณสุข

จํานวน ๑ ตัว และสิ่งแวดล้อม

เป็นโต๊ะขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

๑.๒๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร

๔,๔๐๐

พ.ศ.๒๕๖๔
งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ โครงการ / กิจกรรม

๒
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     ๗.  ประเภทครุภัณฑ์  งานบ้านงานครัว

          ๗.๑ แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ๙,๕๐๐ กองสาธารณสุข

จํานวน ๑ เครื่อง และสิ่งแวดล้อม

เป็นเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง

๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

๒) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 

๑.๔ แรงม้า

๓) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า

๓๐ ซีซี

๔) พร้อมใบมีด

๙,๕๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๑
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     ๗.  ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์

          ๗.๑ แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๗,๐๐๐ กองสาธารณสุข

สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดง และสิ่งแวดล้อม

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

จํานวน ๑ เครื่อง 

๑๗,๐๐๐๑

โครงการ / กิจกรรมที่ งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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     ๑.  ประเภทครุภัณฑ์  สํานักงาน

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน ๒  ๙๔,๐๐๐ กองช่าง

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 

เป็นแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน

- ขนาดไม่ต่ํากว่า ๓๖๐๐ บีทียู

- ราคารวมค่าติดตั้ง

๒ ตู้เอกสาร จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน ๒ ตู้ ๑๑,๐๐๐ กองช่าง

มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน 

- มีมือจับชนิดบิด 

- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น

๑๐๕,๐๐๐

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๒

42



     ๑.  ประเภทครุภัณฑ์  ก่อสร้าง

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องทดสอบความหนา - จัดซื้อเครื่องทดสอบความหนาแน่น ๕,๐๐๐ กองช่าง

แน่นของดิน จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

ดังนี้

- ขนาด ๑๙ x ๑๖๒ มิลลิเมตร

- แรงกระทํา ๐.๒๕5 ถึง ๔.๕ 

กิโลกรัม/เซนติเมตร

- การแบ่งขนาด ๐.๒๕ กิโลกรัม/

เซนติเมตร

- โหลดลูกสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๖ มม. สแตนเลส

- กระเป๋าผ้าใบแบบห่วงเข็มขัด

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ เครื่องสกัดคอนกรีต - จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต  ๓๕,๐๐๐ กองช่าง

จํานวน ๑ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- อัตราเจาะกระแทกต่อนาที

สะเทือนของเครื่อง

- กําลังไฟฟ้าที่ใช้ ๑,๕๑๐ w

- มีกล่องเก็บเครื่อง

- อัตราเจาะกระแทกต่อนาที 

๗๓๐ – ๑,๔๕๐

- ความยาวสายไฟ ๕.๐ M (๑๖.๔ FT)

๔๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

๒

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
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     ๑.  ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ๕๗๕,๐๐๐ กองช่าง

จํานวน ๑ คัน

 มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์ 

สูงสุด ไม่ต่ํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 

- เป็นแบบธรรมดา  

- มีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า ๑ ตัน

- เป็นรถช่วงยาว

- เป็นกระบะสําเร็จรูป 

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๕๗๕,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

๑
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     ๑.  ประเภทครุภัณฑ์  โรงงาน

          ๑.๑ แผนงาน แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
( ผลผลิต ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องสว่านไฟฟ้า - จัดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้า ชนิดไร้สาย ๓,๐๐๐ กองช่าง

กําลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ กิโลวัตต์

กิโลวัตต์ จํานวน ๑ เครื่อง

๓,๐๐๐
๐

๑

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

๒๒ ๙๖๕,๕๐๐

พื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
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