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ค ำน ำ 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 27  ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณ
นั้น     

การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล แม่ปะ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการด าเนินงานของผู้บริหาร
ท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยแผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง
ถึงรายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่มาด าเนินการในพื้นที่  ท าให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่นสามารถจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปี และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ      
มีความสะดวกมากข้ึน 

  ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกข้ันตอนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงต่อความต้องการสามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
แต่ละส่วนราชการรวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนต าบลละหารในภาพรวมเป็นส าคัญต่อไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

                             12  ตุลาคม 2561 
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ส่วนที่ 1 
 
 
 
 

บทน ำ 
 
-  บทน า 
-  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
-  ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
-  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
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บัญชีโครงกำรและงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
 
 
- โครงกำรและงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  ของส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
 

 
6-11 

 
- บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ (แบบผด01) 
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาเศรษฐกิจ 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

- บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ ( แบบ ผด.02) 
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาเศรษฐกิจ 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

 

-  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ท่ีขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 มำด ำเนินกำร ปีงบประมำณ 2562 
-   บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
    แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ( แบบ ผด02 /1) 
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วิสัยทัศนก์ำรบริหำร 
     “พัฒนำคุณภำพชีวิต  สู่สังคมท่ีมีควำมสุขอย่ำงยัง่ยืน  ภำยใต้ปรัชญำ  เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจที่ ๑  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกบั
ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 

พันธกิจที่ 2  เพื่อพฒันาด้านการบรหิารจัดการและการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 
พันธกิจที่ 3  เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างสงบสุข   

พันธกิจที่ 4 .สร้างเศรษฐกจิชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน              
ด้านนวัตกรรมการเกษตร และ หัตถกรรม ในชุมชน จัดหาตลาดรองรับ 
            พันธกิจที่ 5 พัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบรหิารการพฒันา
บุคลากร และ การบรกิารสาธารณะที่ด ี
 

    บรรจลุง 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแม่ปะ 

 

     ตำม 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะดังนี้ 
 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

*************************** 
1.๑ บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หมวด 5 ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการ
ด าเนินงานข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้นท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
ชัดเจนในการปฎิบัติมากข้ึนมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น และการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน   

ข้อ27   “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”   

การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
แม่ปะ เป็นแผนงานที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงาน
อื่น ที่จะด าเนินการในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-25๖4) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ไปด าเนินการในภาคปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

๑.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 
การวางแผนด าเนินงานเป็นแผนงานที่น าแผนพัฒนามาบริหาร (Administrative Plans) กล่าวคือ

การพิจารณาน าโครงการ/กจิกรรมจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้
ด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 มาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน หรือเรียกว่า (Action Plans) และสามารถ
น าการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ติดตามการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอนเรยีกว่า Self AssesmentReport 
หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ประจ าปีงบประมาณนั้น   

2.  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของทุกส่วนราชการก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีข้ันตอน
การปฏิบัตทิี่มรีะยะเวลาแน่นอนมีความชัดเจนในการปฏิบัตมิากยิ่งข้ึน   

3.  เพื่อควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพฒันา 

5.  เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มกีารประสานงานและบูรณาการงบประมาณกบัหน่วยงานต่างๆ 
๖.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จในการบรหิารงานของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 1 

/1.3ข้ันตอนการ.....
การ...... 



 

๑.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
พ.ศ.  2548แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 , ข้อ 27  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0810.2/ว 4298  ลงวันที่  19 ธันวาคม 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผน
ด าเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ รวบรวม

ข้อมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ     

ขั้นตอนท่ี 2 จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  หลงัจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 
 1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหน่วยงานอื่น) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณของท้องถ่ิน 
 3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
  4. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน
การด าเนินงานในพื้นที่ 

เสร็จแล้วคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ จัดท าเป็น
ร่างแผนด าเนินงานประจ าปี โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลลแม่ปะ   

ขั้นตอนท่ี 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หลังจากจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีแล้วเสร็จ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะน าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ปะพิจารณา แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีต่อไป ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปีภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชน
ในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

ข้อ27   “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”   
 
  หากมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี (เพิ่มเติม) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ,2 ,3…….  
 
 
 
 

/แผนภูมิขั้นตอน…. 2 



แผนภูมิข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

/เค้าโครงแผน..... 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี

 

อนุมัตริ่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อ
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพฒันา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพฒันา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพฒันา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

คณะกรรมการพฒันา 
องค์การบรหิารส่วนต าบล 
แม่ปะ 

คณะกรรมการพฒันา 
องค์การบรหิารส่วนต าบล 
แม่ปะ 

นายก 
องค์การบรหิารส่วนต าบล 
แม่ปะ 
 

3 



 
เค้ำโครงแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
  ส่วนท่ี  1  บทน ำ 
   -  บทน า 
   -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   -  ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
   -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๑) 
   -  บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒) 
 

๑.4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  ๑.  สามารถควบคุมการด าเนินงาน การติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   ๒.  ท าให้การประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ด าเนินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
   ๓.  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมว่า
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 
  ๔.  เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเมื่อสิ้นปี
ให้มีความสะดวกมากข้ึน 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/ส่วนที่ 2…. 
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ส่วนที ่2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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โครงกำรและงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง มีพื้นที่    
200.09  ตารางกิโลเมตร หรือ 125,056.25  ไร่ แบ่งเป็น 10 หมู่บ้านมีประชากร(รวม) 4,530 คน    
มี 1,655 ครัวเรือน ( มีนาคม 2561) และเพื่อให้การด าเนินงานครอบคลุมในทุกพื้นที่ การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ จึงเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่จัดล าดับความส าคัญมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-25๖4) และบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ
ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอ านาจหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ปะ จึงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยจัดสรรงบประมาณตามส่วนราชการในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ (ตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๑) 

 

 
 

ท่ี ส่วนรำชกำร งบประมำณ 
1 ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 16,385,050.00 
2 ส่วนการคลงั 2,596,800.00 
3 ส่วนโยธา 3,607,250.00 
4 งบกลาง 11,410,900 

รวม 34,000,000 
 

 
 

ตำรำงที่ 1 งบประมาณของส่วนราชการตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบรหิารส่วนต าบลแมป่ะ 

 
 
 
 
 
 

 

/แผนภูมิงบประมาณ... 6 



 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงงบประมาณตามส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
 

    
 
 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะได้ตระหนักถึงการด าเนินการบริหารและปฏิบัติงาน
ให้เกิดความโปร่งใสและค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดการบริหารงานธรรมาภิบาล เน้น
ความพอเพียง  เหมาะสมตามสภาพของท้องถ่ินที่ต้องเข้าใจปัญหา เข้าถึงประชาชน และพัฒนาให้มีความ
มั่นคงยั่งยืน ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้รวบรวมโครงการ/
กิจกรรมมาจากความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในการจัดท าเวทีประชาคม บรรจุลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบแม่ปะ 
เฉพาะปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนโครงการและงบประมาณดังต่อไปนี ้

 
 

 

ส ำนกังำนปลดัฯ, 16,385,050, 48%

ส่วนกำรคลงั, 2,596,800, 8%
ส่วนโยธำ, 3,607,250, 11%

งบกลำง, 11,410,900, 33%

ส ำนกังำนปลดัฯ ส่วนกำรคลงั ส่วนโยธำ งบกลำง
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

โครงกำรแผน  

พัฒนำท้องถิ่น 

(2561-2562) 

เฉพำะปี 2562 

 

แผน พัฒนำ
ท้องถิ่น 

เฉพำะปี 2562 

งบประมำณ 

 

 

แผน 

พัฒนำ
ท้องถิ่น
เพิ่มเติม 

 

โครงกำร 

แผน
ด ำเนินงำน 

 

โครงกำร 

กันเงิน 

ปี2561 

มำ
ด ำเนินกำร 

2562 

 

 

แผนด ำเนนิงำน 

งบประมำณ 

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 12,030,000  12     5 3,656,230 
2. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

5 
370,000  

5 
 

326,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

43 16,260,000 3 43  15,830,900 

4. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 760,000  6  233,000 

5. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 15 5,850,000  15  2,515,500 

รวม 114 35,010,000  89 22,561,630 

ตำรำงที่ 2 โครงการและงบประมาณตามแผนพฒัาท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖1-25๖4)  
เฉพาะปี ๒๕๖2 ขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

จึงเห็นได้ว่า เป็นการพัฒนาที่มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ใน ทุกด้าน ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวที
ประชาคม โดยยึดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความพอเพียง เหมาะสมตามสภาพของท้องถ่ิน
และพัฒนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
สามารถแบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
14.9 เป็นเงินงบประมาณ 3,656,230บาท ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะปี 
๒๕๖2 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีจ านวน 5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.38 เป็นเงินงบประมาณ 326,000บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะปี ๒๕๖2 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีจ านวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นเงิน
งบประมาณ 15,830,900บาท ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะปี ๒๕๖2 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีจ านวน 5โครงการ คิดเป็นร้อยละ  4.3
เป็นเงินงบประมาณ 233,000บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะปี ๒๕๖2 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร มีจ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
13.1 เป็นเงินงบประมาณ 2,515,500บาท ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี    
(พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะปี ๒๕๖2 
  รวมการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 มาบรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 8 



ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 89 โครงการเป็นเงินงบประมาณ 22,561,630บาทตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะปี ๒๕๖2 (ตามตารางที่ 2) 

 
 

ตำรำงที่ 3 โครงการและกจิกรรมเพื่อการพัฒนาพร้อมงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ขององค์การบรหิารส่วนต าบลแมป่ะ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงจ านวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 

 
/แผนภูมิที่3.... 

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงจ านวนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

ยท.1 จ ำนวน 17โครงกำร

ยท.2จ ำนวน 5โครงกำร

ยท.3 จ ำนวน  43 โครงกำร  

ยท.4 จ ำนวน 6โครงกำร

ยท.5 จ ำนวน 15โครงกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๓

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5

3,656,230

326,000

15,830,900

233,000 2,515,500

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๓

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๕
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แผนภูมิท่ี ๔ กราฟแสดงการน าโครงการในแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 25๖1-25๖4) 
มาจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
สรุป  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ได้น าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี มาจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินงานใน 
           สัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 30 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ได้น าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี มาจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินงานใน 
          สัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 
       ๓. การน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปทีั้งหมด มาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานทัง้หมด คิดเป็น
ร้อยละ    78 
 
 

/กราฟแสดง...... 

๔๐

๕

๔๓

๘

๑๕

๑๒

๕

๔๖

๖

๑๕

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๑   

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๒   

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๓   

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๔   

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๕   

แผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี แผนการด าเนินงาน ปี ๖๒

1 
1 
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แผนภูมิท่ี ๕ กราฟแสดงการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 25๖1-25๖4) 
และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 

สรุป  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 เป็นยุทธศาสตรท์ี่ได้รับสัดส่วนงบประมาณจากแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี 
มาจัดท า 
           เป็นแผนการด าเนินงาน ในสัดส่วนน้อยทีสุ่ด คิดเปน็ร้อยละ 22.4 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รบัสัดส่วนงบประมาณจากแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี 
มาจัดท า 
           เป็นแผนการด าเนินงาน ในสัดส่วนมากที่สุด คิดเปน็ร้อยละ 97.3 
       ๓. สัดส่วนการน างบประมาณจากแผนพฒันาท้องถ่ินทั้งหมด มาจัดท าเป็นงบประมาณตามแผนการ 
ด าเนินงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 64.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/บัญชีสรุป...... 
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ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๑   

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๒   

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๓   

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๔   

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ
ท่ี ๕   

แผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี แผนการด าเนินงาน ปี ๖๑
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562          
(ผด.๑)
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ จังหวัดล ำปำง 

 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละตำม
แผนกำรด ำเนินงำน  

2562 ท้ังหมด หน่วย 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น 

จ ำนวน
โครงกำรตำม 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
โครงกำร 
ตำมแผน 

งบประมำณ 
ท่ีตั้งไว้ใน

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

งบประมำณท่ีตั้ง
ไว้ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมำณ 
ตำมแผน 

โครงกำร งบประมำณ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน          
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 40 17 42.5 12,030,000 3,656,230 30.3 19.1 16.7 ส่วนโยธา 

รวม 40 17 42.5 12,030,000 3,656,230 30.3 19.1 16.7  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละตำม
แผนกำรด ำเนินงำน  

2562 ท้ังหมด หน่วย 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น 

จ ำนวน
โครงกำรตำม 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
โครงกำร 
ตำมแผน 

งบประมำณ 
ท่ีตั้งไว้ใน

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

งบประมำณท่ีตั้ง
ไว้ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมำณ 
ตำมแผน 

โครงกำร งบประมำณ 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

         

2.1 แผนงานการเกษตร 3 3 60 120,000 160,000 43.2 3.3 0.7 สป. 

2.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 1 1 20 100,000 10,000 2.7 1.12 0.04 สป. 

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 20 150,000 156,000 42.1 1.12 0.71 ส่วนโยธา 

รวม 5 5 100 370,000 326,000 88 5.54 1.45  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ
ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน  

2562 ท้ังหมด 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น 
ผ01+ผ02 

แผน
เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี1,2 

จ ำนวนโครงกำร
ตำม 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
โครงกำร 
ตำมแผน 

งบประมำณ 
ท่ีตั้งไว้ใน

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

งบประมำณท่ีตั้ง
ไว้ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมำณ 
ตำมแผน โครงกำร 

งบประ
มำณ 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม/ชุมชน และกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 

          

    3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 5 1 6 11.3 160,000 184,000 1.13 7.8 0.84 สป. 

    3.2 แผนงานการศึกษา 11  11 20.7 3,090,000 2,460,500 15.1 12.3 11.2 สป. 

    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9  7 13.2 370,000 360,000 2.21 7.8 1.6 สป. 

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 5 1 6 11.3 570,000 780,000 4.79 7.8 3.5 สป. 

    3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 1 14 26.4 750,000 718,000 4.41 15.7 3.29 สป. 

    3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4  4 7.5 180,000 130,000 0.79 4.49 0.5 สป. 

    3.7 แผนงานงบกลาง 5  2 3.7 11,100,000 10,822,400 66.5 2.24 49.6 สป. 

    3.8 แผนงานบรหิารทั่วไป 1  - - 50,000 - - - - สป. 

รวม 53 3 50 94.3 16,270,000 15,454,900 94.93 58.13 70.53  

 
 

ผด.๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละตำม
แผนกำรด ำเนินงำน  
2562 ท้ังหมด หน่วย 

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น 

จ ำนวน
โครงกำรตำม 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
โครงกำร 
ตำมแผน 

งบประมำณ 
ท่ีตั้งไว้ใน

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

งบประมำณท่ีตั้ง
ไว้ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมำณ 
ตำมแผน 

โครงกำร งบประมำณ 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ          

      4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 4 50 730,000 183,000 24 4.49 0.8 สป. 

      4.2  แผนงานการเกษตร 1 2 25 30,000 50,000 6.5 2.24 0.2 สป. 

รวม 8 6 75 760,000 233,000 64.7 6.73 1  
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละตำม
แผนกำรด ำเนินงำน  
2562 ท้ังหมด หน่วย 

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น 

จ ำนวน
โครงกำรตำม 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
โครงกำร 
ตำมแผน 

งบประมำณ 
ท่ีตั้งไว้ใน

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

งบประมำณท่ีตั้ง
ไว้ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมำณ 
ตำมแผน 

โครงกำร งบประมำณ 

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำองค์กร          

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 8 53.3 2,370,000 1,977,000 33.7 8.9 9 สป. 

     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 1 6.6 2,580,000 20,000 0.34 1.12 0.09 ส่วนโยธา 

     5.3 แผนงานบริหารงานงบกลาง 2 2 12.5 900,000 150,000 2.56 2.24 0.68 สป. 

รวม 15 11 13.3 5,850,000 2,145,000 36.6 12.3 9.77  

รวมทั้ง 5 ยุทธศำสตร ์ 110 89 85.7 11,700,000 21,815,130 73.2    

    รำยจ่ำยประจ ำ 11,526,900 
 
 

  
 

    งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ 

34,000,000    
 

 
 
 

 
 

ผด.๑ 

17 



 
 

 
 
 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน                             

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62            
(ผด.๒) 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  

 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน 

๑.๑  กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ  ถนน  สะพำน 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการปรับปรุงบ ารุ ง 
รักษาถนนลูกรัง 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 54  

ด าเนินการซ่อมสร้าง ขนาดกว้าง 3 - 4 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.แม่ปะก าหนด 

งบประมาณ 100,๐00 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หน้า 124) 
 

ต าบลแม่ปะ 
/กองช่าง 

(งานไฟฟ้าถนน) 

1. ส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการก่อสร้าง 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ มีถนนเพื่อการเกษตร จ านวน ๑ แห่ง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีถนนส าหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตร  

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

โครงการปรับปรุงบ ารุ ง 
รักษาถนน คสล. 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 52) 
 

ด าเนินการซ่อมสร้าง ขนาดกว้าง 3 - 4 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.แม่ปะก าหนด 

งบประมาณ 100,๐00 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หน้า 124) 
 

ต าบลแม่ปะ 
/ส่วนโยช่าง 

 

1. ส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการก่อสร้าง 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ มีถนน ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้นจ านวน ๑ แห่ง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย ล่นระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง ไม่เกิดน้ าท่วมขัง และสามารถใช้งานได้มากกว่า ๕ ปี 

แบบ ผด.02 
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๑.๑  กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ  ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปางกุ่ม 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4หน้า 83) 

ขนาดมิเตอร์ จาก 5 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 
เป็น 15 แอมป์ 3 เฟส 3 สาย 

งบประมาณ 15,280 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 133)  

 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขา อ าเภอเถิน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ขนาดมิเตอร์ 15 แอมป์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางกุ่ม มีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย  
 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟถนน) บ้าน
แม่ปะแพะ หมู่ที่2 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4หน้า 138) 

ระยะทาง 480 เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด 
2x36 วัตต์ จ านวน 6 ชุด 

งบประมาณ 49,730 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 133)  

 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขา อ าเภอเถิน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ไฟถนนส่องสว่าง เพิ่มขึ้น 6 จุด ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนสัญจรในตอนกลางคืนได้สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟถนน) บ้าน
ปางกุ่ม หมู่ที่4 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4หน้า 138) 

ระยะทาง 480 เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด 
2x36 วัตต์ จ านวน 6 ชุด 

งบประมาณ 49,730 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 133)  

 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขา อ าเภอเถิน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ไฟถนนส่องสว่าง เพิ่มขึ้น 6 จุด ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนสัญจรในตอนกลางคืนได้สะดวก ปลอดภัย 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟถนน) บ้าน
ท่าผา หมู่ที่5 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4หน้า 138) 

ระยะทาง 600 เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด 
2x36 วัตต์ จ านวน 6 ชุด 

งบประมาณ 55,330 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 134)  

 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขา อ าเภอเถิน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ไฟถนนส่องสว่าง เพิ่มขึ้น 6 จุด ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนสัญจรในตอนกลางคืนได้สะดวก ปลอดภัย 

21 
แบบ ผด.02 

 



 
 
 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           /

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟถนน) บ้าน
สันทราย หมู่ที่8 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4หน้า 
138) 

ระยะทาง 360 เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด 
2x36 วัตต์ จ านวน 6 ชุด 

งบประมาณ 48,310 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 133)  

 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขา อ าเภอเถิน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ไฟถนนส่องสว่าง เพิ่มขึ้น 6 ชุด ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนสัญจรในตอนกลางคืนได้สะดวก ปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟถนน) บ้าน
สันทราย หมู่ที่8 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4หน้า 138) 

ระยะทาง 360 เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด 
2x36 วัตต์ จ านวน 6 ชุด 

งบประมาณ 48,310 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 134)  

 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขา อ าเภอเถิน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ไฟถนนส่องสว่าง เพิ่มขึ้น 6 จุด  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนสัญจรในตอนกลางคืนได้สะดวก ปลอดภัย 

22 
แบบ ผด.02 

 



 
 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟถนน) บ้าน
ท่าอุดม หมู่ที่9 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4หน้า 
138) 

ระยะทาง 760 เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด 
2x36 วัตต์ จ านวน 20 ชุด 

งบประมาณ 148,540 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 134)  

 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขา อ าเภอเถิน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ไฟถนนส่องสว่าง เพิ่มขึ้น 20 จุด  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนสัญจรในตอนกลางคืนได้สะดวก ปลอดภัย 
 
๑.๒  กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำระบบประปำ เหมือง /ฝำย/และแหล่งน้ ำต่ำงๆ 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 

เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 
 

 โครงการปรับปรุง 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒ ๕ 6 1 -๒ ๕ ๖ 4  ห น้ า 
89) 

ปรับปรุงบ ารุง รักษาประปา 
-มอเตอร์ขนาด 4.0 kw ก าลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 

-ท่อดูด – ท่อส่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
พร้อมระบบลูกลอย และอุปกรณ์ฯลฯ 

งบประมาณ 30,๐00 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 124)  

 

ต าบลแม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

1. ขออนุมัติด าเนินการ และประสาน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการ 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ระบบประปาได้มาตรฐาน 
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แบบ ผด.02 
 



 
 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 
 

 โครงการปรับปรุงบ ารุง 
รกัษาฝาย ดาด ล า
เหมือง 
 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 
82) 

ดำดล ำเหมือง 
ปากกว้าง 0.40- 1.20  เมตร  
ก้นกว้าง   0.40- 1.20  เมตร 
ลึก 0.40 –1.00 เมตร 
ฝำย คสล. และฝำยกึ่งถำวร 
ยาว 10 - 30  เมตร กว้าง3- 4 เมตร 
สันฝายสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
ประตูระบายน้ า 
1.00x1.00 – 2.00x2.00เมตร 
ประตูระบายทราย 1.20X1.20 เมตร 

งบประมาณ 60,๐00 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 124)  

ต าบลแม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

1. ขออนุมัติด าเนินการ และประสาน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการ 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ระบบการบริหารจัดการน้ าได้มาตรฐาน 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 
 

      โครงการขุดสระ
และบ่อน้ า /บ่อบาดาล 
 /บ่อน้ าตื้นเพื่อ
การเกษตร  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕6 1 -๒ ๕๖ 4  ห น้ า 
83) 

 
ยาว 8-150 เมตร กว้าง8-60เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 - 3.50 เมตร  
 

งบประมาณ 60,๐00 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 124)  

 
ต าบลแม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

1. ขออนุมัติด าเนินการ และประสาน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการ 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ปริมาตรน้ าไม่น้อยกว่า 64 ลูกบาศก์เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีแหล่งน้ าใช้ช่วงภัยแล้ง 
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แบบ ผด.02 
 



 
๑.๓   กำรขยำยเขต/ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 
 

      โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุงบ ารุง 
รักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕6 1 -๒ ๕๖ 4  ห น้ า 
136) 

โคมไฟถนนอลูมีเนียม  
ฟลูออเรสเซนต์ขนาด 
  1 x 36 w – 2 x36 w 
 ก่ิง 1.20-1.50 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ครบชุด 
ตู้ควบคุมแมกเนติกคอนแทคเตอร์และโฟโต้
เซล  

งบประมาณ 60,๐00 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 122)  

ต าบลแม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า 
4. ท าฏีกาเบิกจ่าย 
5. สรุปและติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  จ านวนไฟถนน ร้อยละ100 ได้รับการปรับปรุง ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนสัญจรได้สะดวกปลอดภัย 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ   
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงำนกำรเกษตร 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า92) 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงแก้ไข 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

งบประมาณ 90,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หน้า 153) 
 

เขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผู้เก่ียวข้อง/แต่งตั้งคณะท างานและก าหนด
หน้าที่ 
๒. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด/
ประชาสัมพันธ์/ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนพึงพอใจร้อยละ80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ สร้างจิตส านึกประชาชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า 91) 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/
การอบรม/การปลูกป่า/การอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ 

งบประมาณ40,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 134) 
 

เขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผู้เก่ียวข้อง/แต่งตั้งคณะท างานและก าหนด
หน้าที่ 
๒. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด/
ประชาสัมพันธ์/ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนพึงพอใจร้อยละ80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

26 
แบบ ผด.02 

 



 
 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า 91) 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/
การอบรม/การปลูกป่า/การอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ 

งบประมาณ30,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 134) 
 

เขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผู้เก่ียวข้อง/แต่งตั้งคณะท างานและก าหนด
หน้าที่ 
๒. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด/
ประชาสัมพันธ์/ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนและหน่วยงานราชการ/เอกชน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน  
กล้าพันธ์ุไม้ จ านวน ไม่น้อย กว่า 100 ต้น ได้รับการปลูกในพื้นที่ป่า 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ 
รักษ์ พื้นที่ สีเขียว  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า89 ) 

กิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

งบประมาณ 10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 134) 
 

เขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผู้เก่ียวข้อง/แต่งตั้งคณะท างานและก าหนด
หน้าที่ 
๒. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด/
ประชาสัมพันธ์/ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนและหน่วยงานราชการ/เอกชน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน  
กล้าพันธ์ุไม้ จ านวน ไม่น้อย กว่า 100 ต้น ได้รับการปลูกในพื้นที่ป่า 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและส่วนราชการ เกิดความรักสามัคคี เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

แบบ ผด.02 
 

27 



 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก าจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ต าบลแม่ปะ 
(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ
ขยะมูลฝอย) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า  88) 

ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตพื้นที่ 
อบต.แม่ปะ 

งบประมาณ 156,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 137) 
 

เขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ด าเนินการเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป  
๓. ท าฏีกาเบิกจ่าย 
๔. สรุปและติดตามประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ มีการก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ครบทั้ง 10
หมู่บ้านปริมาณขยะทั่วไปที่ขนไปก าจัด เดือนละ 3  ตัน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ขยะมูลฝอยถูกก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ ลดปัญหามลพิษในพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนการพัฒนาสังคม/ชุมชน  และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานสงัคมสงเคาะห ์
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริม
และสนันสนุนการพัฒนา
สตีและครอบครัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า95 ) 

กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับการส่งเสริม
ภาวะผู้น าแก่สตรี /การพัฒนาสตรี/
เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรี/การพัฒนาความรู้/การพัฒนา

ครอบครัว/การเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างครอบครัว /การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควร/การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 

 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62หน้า 
123) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/เชิญ
ประชุม 
    คณะท างาน/คณะผู้บริหาร/
ประสานเชิญ 
    วทิยากร 
๒. วางแผนการด าเนินงานและ
ประชาสัมพันธ์ 
๓. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ/จัด
จ้างตาม 
    ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
๔. ด าเนินการอบรมตาม
โครงการ 
๕. สรุปและประเมินผล 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  กลุ่มเป้าหมาย สตรีในครัวเรือนต าบลแม่ปะ ไม่น้อยกว่า 50 คน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า95 ) 

การจัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริม
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

๔๐,๐๐๐ 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 124) 

 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

๑. ประชุมเตรียมการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดท ารายละเอียด
ก าหนดการจัดอบรม 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕. สรุปและประเมินผล

โครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  กลุ่มเป้าหมาย ในต าบลแม่ปะ ไม่น้อยกว่า 50 คน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3 โครงการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 94) 
 
 

ส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
สมาชิกในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
จากผู้ป่วยเอดส์ 
งบประมาณ60,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 124) 

 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/จัด
ประชุม    

    คณะท างานผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
พิจารณา 

2. ประชาสัมพันธ์ประกาศ
รายชื่อ 

3. ขออนุมัติรายชื่อ 
   4. เบิกจ่ายตามสิทธ ์

5. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  กลุ่มเป้าหมาย ในต าบลแม่ปะ ไม่น้อยกว่า 50 คน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4 โครงการศูนย์ส่งเสริม

พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลแม่ปะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 เพิ่มเติม 
ครั้งที่1 หน้าที่3 ) 

การจัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริม
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ๔๐,๐๐๐บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 125) 

 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

๑. ประชุมเตรียมการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดท ารายละเอียด
ก าหนดการจัดอบรม 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕. สรุปและประเมินผล

โครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  กลุ่มเป้าหมาย ในต าบลแม่ปะ ไม่น้อยกว่า 50 คน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการสาธารณ
กุศลของก่ิงกาชาด อ าเภอ
เถิน จังหวัดล าปาง 
ประจ าปี 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 94) 
 

อุดหนุนก่ิงกาชาด  
อ าเภอเถิน 

งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 125) 

 

ก่ิงกาชาด อ าเภอ
เถิน 

๑. ประชุมเตรียมการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดท ารายละเอียด 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕. สรุปและประเมินผล

โครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนงบประมาณที่ อปท.สนับสนุน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ก่ิงกาชาด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปางมีงบประมาณด าเนินโครงการ 

 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดวันสตรี
สากล ประจ าปี 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า  
140) 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลแม่
ปะ 

งบประมาณ 10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 126) 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
ต าบลแม่ปะ 

 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ด าเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการ  
๓. ท าฏีกาเบิกจ่าย 
๔. สรุปและติดตามประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนงบประมาณที่ อปท.สนับสนุน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลแม่ปะมีงบประมาณด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 31 

แบบ ผด.02 
 



 
๓.๒  แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า
102) 
 

-  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
ให้กับเด็กในต าบลแม่ปะ 
-  จัดกิจกรรมแห่ขบวนวันเด็ก 
-  ของขวัญ  ของรางวัล  วันเด็ก 

งบประมาณ10๐,๐๐๐บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
หน้า 111) 

 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/เชิญ
ประชุมผู้ที่ 
    เก่ียวข้อง/แต่งตั้ง
คณะท างานและก าหนด 
    หน้าที ่
 2. ด าเนินการวางแผน
ตามที่ก าหนด/  
     ประชาสัมพันธ์  

   3. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ/จัด
จ้างตามระเบียบ 

   4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

        

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ กลุ่มเป้าหมาย 400 คน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  อารมณ์ และสติปัญญาที่ดี 
2 การพัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า99) 
 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 
เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ  กฎหมาย แนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
แนวทางการด าเนินงานภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง  

งบประมาณ 60,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 111) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ประชุมเตรียมการ/ขอ
อนุมัติโครงการ 

๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

๓. จัดท ารายละเอียด
ก าหนดการอบรม 

๔. จัดท าหนังสือและ
ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องที่จะศึกษาดงูาน 

๕. ด าเนินงานตามโครงการ 
๖. ประเมินผลและสรุปผล

การด าเนินงาน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า99) 
 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 
เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์ พนักงานและผู้ที่
เก่ียวข้อง พัฒนาองค์ความรู้การเรียน
การสอน ปรับปรุงหลักสูตร 

งบประมาณ 10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
หน้า 112) 

 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ประชุมเตรียมการ/ขอ
อนุมัติโครงการ 

๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

๓. จัดท ารายละเอียด
ก าหนดการอบรม 

๔. จัดท าหนังสือและ
ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องที่จะศึกษาดงูาน 

๕. ด าเนินงานตามโครงการ 
๖. ประเมินผลและสรุปผล

การด าเนินงาน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก 

33 
แบบ ผด.02 

 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 ส่งเสริมสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนพื้นที่
ในเขต อบต.แม่ปะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า101) 
 

สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัดหน่วยงานอ่ืนในเขตพื้นที่ต าบล
แม่ปะจ านวน 3 โรงเรียน ข้อมูล 
จ านวนเด็ก ณ วันที่ ๑o  มิถุนายน  
๒๕61 
-  โรงเรียนเถิน-ท่าผา   
-  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น  
-  โรงเรียนปางกุ่ม วิทยา  
 
-ม้ือละ20บาทต่อคน จ านวน200วัน 
         1,076,000  
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 116) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. โรงเรียนท าหนังสือ
ขอ อุดหนุน / เสนอ
โครงการฯ 
2. อบต.สนับสนุบงบ
ประมาณ 
3.โรงเรียนด าเนิน
โครงการฯ 
4.โรงเรียนรายงานผล
ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวน นักเรียนในเขตพื้นที่ ร้อยละ100 ได้รับอาหารกลางวัน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพเด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตามมาตรฐาน
การศึกษา 

34 
แบบ ผด.02 

 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า101) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
อาหารกลางวันส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ปะ  

งบประมาณ 318,500 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
113) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แม่ปะ          
ทั้ง 3 ศูนย์  
/ส านักปลัด 

 (งานระดับก่อน         
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้าง
ระเบียบฯ  
3.รายงานผลด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเด็กเล็ก ร้อยละ100 ได้รับอาหารกลางวัน   ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพเด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
6 การพัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า101) 
 
 

สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดดังน้ี 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผา 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม 

งบประมาณ 30,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
113) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แม่ปะ          
ทั้ง 3 ศูนย์  
/ส านักปลัด 

 (งานระดับก่อน         
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้าง
ระเบียบฯ  
3.รายงานผลด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ จ านวนนักเรียน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน   
   

แบบ ผด.02 
 

35 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 จัดหาอาหารเสริมนม 
โรงเรียน(สพฐ.)พื้นที่ใน
เขต อบต.แม่ปะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า101) 

จัดหำอำหำรเสริม (นม ) โรงเรียน 
จ านวน 3โรงเรียน ในเขตแม่ปะ 
จัดสรรให้ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป1-ป6  จ านวน ๒๖o วัน 
(จ านวน52สัปดาห์ ละ 5 วัน เว้นวัน
เสาร์ – อาทิตย์)  อัตราจัดสรร คนละ
๗.37บาท ข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ 
๑o  มิถุนายน ๒๕61 
รายละเอียดดังน้ี  
-  โรงเรียนเถินท่าผา   
-  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น  
-  โรงเรียนปางกุ่ม วิทยา  

งบประมาณ 488,800 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
115) 
 
 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพื้นที่
องค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
แม่ปะ 

1. โรงเรียนท าหนังสือ
ขอ อุดหนุน / เสนอ
โครงการฯ 
2. อบต.สนับสนุบงบ
ประมาณ 
3.ด าเนินโครงการฯ 
4.รายงานผลด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอ่ืนในเขตพื้นที่ต าบลแม่ปะจ านวน 
3 โรงเรียน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพเด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตามมาตรฐาน
การศึกษา 

36 
แบบ ผด.02 

 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 จัดหาอาหารเสริมนม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ อบต.แม่ปะ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า104) 

อำหำรเสริม(นม)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
จ ำนวน  ๓  ศูนย์  
ข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ ๑o  
มิถุนายน ๒๕61จ านวน  ๒6๐ วัน 
อัตราจัดสรรคนละ ๗.37  บาท  
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผา   
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น   
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม   

งบประมาณ 135,200 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
115) 

 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่
องค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัด
จ้างตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ 
และเบิกจ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวน เด็กเล็ก ร้อยละ100 ได้รับอาหารเสริมนม  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพเด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 จัดหาวัสดุ 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า132) 
 

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
จ านวน 40,๐๐๐ บาท 
- ที่นอนส าหรับเด็กปฐมวัย  
จ านวน 20,000 บาท 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย  
จ านวน 12,๐๐๐ บาท 
- วัสดุการศึกษา 
จ านวน  30,000 บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ ๓ แห่ง 

งบประมาณ 102,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
107) 

    
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่
องค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ
ตามรายการ 

2. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ
ตามระเบียบฯ 

3. ด าเนินงานส่งมอบ
พัสดุ 

๔. ตรวจรับพัสดุ และ
เบิกจ่ายเงิน 

 ๕. สรุปและประเมินผล 

 
 
 
 

          

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอ่ืนในเขตพื้นที่ต าบลแม่ปะจ านวน 3 โรงเรียน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ สถำนศึกษำได้มำตรฐำน 

37 
แบบ ผด.02 

 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนแข่งขันกีฬา
นักเรียนในต าบลแม่ปะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า101) 
 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 
งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
116) 
 

โรงเรียนปางกุ่ม
วิทยา/ 
อบต.แม่ปะ 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการ  
2. บันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ายและจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 
ตามค่าใช้จ่ายของ

โครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ด าเนินการตาม
โครงการ 

4. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  จ านวนงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนปางกุ่ม  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ โรงเรียนมีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
10 โครงการพัฒนา

ศักยภาพสู่อาเซียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า132) 
 

การจัดกิจกรรม /การฝึกอบรมเก่ียวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
,ความรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
เหตุการณ์,ความรู้ในการเสริม
ประสบการณ์ 
งบประมาณ 50,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
112) 

 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน /ประสาน 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
๓. จัดซ้ือ/จัดจ้างตาม
ระเบียบฯ  
๔. ด าเนินการตาม
โครงการ 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้มีความพร้อมสู่สังคมอาเซียน 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ตลอดชีวิต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า102) 
 
 
 

-ค่ารับหนังสือ  วารสารหรือ  
หนังสือพิมพ์ 
งบประมาณ 60,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
84) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตาม
ระเบียบฯ  
3. ด าเนินการตาม
โครงการ 
4. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
 
๓.๓  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา งานรัฐพิธี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า108) 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานพิธีการ
ต่างๆ วันส าคัญต่างๆ งานรัฐพิธี 

งบประมาณ 20,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
146) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี ให้คงอยู่ 

39 
แบบ ผด.02 

 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ส่งเสริมงานรัฐพิธี  วัน
ส าคัญของทางราชการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า108) 
 

-  การจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  เพื่อใช้
ในงานพิธีต่าง ๆ 
-  การจัดกิจกรรม  วันปิยมหาราช/วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว/พระบรมราชินีนารถ/ 
/วันจักรี/วันฉัตรมงคล/ 
วันรัฐธรรมนูญ จ านวน 30,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62    
หน้า147) 

 
 

อ าเภอเถิน 
  ต าบลแม่ปะ/ 

ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนได้ร่วมเชิดชูและเฉลิมพระเกียติ 
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า107) 
 

การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ 
พระบรมราชินีนารถ/ 
/สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช/ 
การประดับธงชาติ /ธงสัญลักษณ์หรือ
การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
งบประมาณ  5๐,๐๐๐ บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
147) 
 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนได้ร่วมเชิดชูและเฉลิมพระเกียติ 

แบบ ผด.02 
 

40 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า107) 
 

- กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา/วันมาฆบูชา/ 
วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วัน
เข้าพรรษา/วันออกพรรษา 
-  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
-  กิจกรรมวันสงกรานต์ 
-  กิจกรรมวันลอยกระทง/วันขึ้นปี
ใหม่/พิธีขอฟ้าฝน ฯลฯ 

งบประมาณ 200,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
148) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
4 โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า109) 
 

กิจกรรม เข้าค่ายพุทธบุตรให้แก่
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/
ผู้บริหารสมาชิกสภา นักเรียน/
เยาวชน/ประชาชน 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
148) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  องค์กรและชุมชนมีความสงบสุข 

แบบ ผด.02 
 

41 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี จัดการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นประจ าปี 
2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า108) 
 

-  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเถิน  
เก่ียวกับจัดงานรัฐพิธี/จัดงานส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น ประจ าปี  ๒๕62 

งบประมาณ 10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
150) 
 

อ าเภอเถิน 
ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1 หนังสือแจ้งขอ
อุดหนุนงบประมาณ  
2.อบต.อุดหนุน
งบประมาณ ปกครอง อ.
เถิน ด าเนินโครงการฯ 
3.รายงานผลด าเนินการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
6 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนส านักงาน
วัฒนธรรมอ าเภอเถิน  
โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานมหกรรม    
ก๋องปูจาจังหวัดล าปาง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า145) 
 
 

-อุ ด ห นุ น งบ ป ร ะ ม าณ ส า นั ก งาน
วัฒ นธรรมอ า เภ อเถิ น   โค รงการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ง า น
มหกรรมก๋องปูจาจังหวัดล าปาง 

งบประมาณ 10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62   
หน้า 149) 
 
 

อ าเภอเถิน 
  ต าบลแม่ปะ/ 

ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1 หนังสือแจ้งขอ
อุดหนุนงบประมาณ  
2.อบต.อุดหนุน
งบประมาณ ปกครอง อ.
เถิน ด าเนินโครงการฯ 
3.รายงานผลด าเนินการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  จ านวนงบประมาณอุดหนุน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอเถิน มีงบประมาณด าเนินกิจกรรม 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 
 

โครงการสืบฮิตโตยฮอย
ภูมิผญ๋าปัญญาพื้นบ้าน 

การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม การสืบค้น 
รวบรวมข้อ มูล  การจัดท าเอกสาร
เก่ียวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

งบประมาณ 20,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
149) 
 

อ าเภอเถิน 
  ต าบลแม่ปะ/ 

ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนพึงพอใจร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้คงอยู่ 
 
๓.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงค์พ่นหมอก
ควันและท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า112) 
 

- จัดกิจกรรมการพ่นหมอกควันและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายให้
ครอบคลุมเขตพื้นที่ทุกหมุ่บ้าน/ชุมชน
ในต าบลแม่ปะ ไม่น้อยกว่า  1 ครั้ง/ป ี
- จัดซ้ือ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นให้
เพียงพอ 

งบประมาณ 75,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หน้า 
115/116) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ไม่มีหรือมีจ านวนน้อยราย  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ป้องกันพิษ 
สุนัขบ้า 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า112) 
 

ค่าจัดซ้ือ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ ายา
เคมีภัณฑ์ วัคซีน น้ ายาต่างๆ ถุงมือ
หน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคมือเท้า
ปาก โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ   ฯลฯ 

งบประมาณ 150,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
120) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่ ไม่มีหรือมีจ านวนน้อยราย 
 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า150) 
 
 

-  อุดหนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน ส าหรับด าเนินการ
ของ อสม. จ านวน 10 หมู่บ้าน ในเขต 
อบต.ม่ปะ 

งบประมาณ 75,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
120) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1 หนังสือแจ้งขออุดหนุน
งบประมาณ  
2.อบต.อุดหนุนงบประมาณ 
อสม.ต าบลแม่ปะ ด าเนิน
โครงการฯ 
3.รายงานผลด าเนินการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  งบประมาณ อุดหนุนส าหรับด าเนินการของ อสม.  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ อสม.มีงบประมาณด าเนินกิจกรรม 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขโรคไข้เลือดออก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า111) 
 

-  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุน 
ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
119) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ไม่มีหรือมีจ านวนน้อยราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า111) 
 

-  กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
ให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 118) 
 
 

 
ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่ ไม่มีหรือมีจ านวนน้อยราย  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5 โครงการสนับสนุนกองทุน

ระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า97) 
 
 

เพื่อสมทบงบประมาณให้กับกองทุน
ระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 

งบประมาณ 90,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
หน้า 136) 
 

กองทุนสุขภาพ
ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ/
ประชุมผู้เก่ียวข้อง/แต่งตั้ง
คณะท างานและก าหนด
หน้าที่  
2. ด าเนินการแผนงานที่
ก าหนด/ประชาสัมพันธ์/
ประสานงานผู้เก่ียวข้อง  
๓. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ 
๔. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
๕. สรุปและประเมินผล 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ งบประมาณให้กับกองทุนระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 เพิ่มเติม
ครั้งที่1 หน้า 9) 

จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

งบประมาณ 40,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 119) 
 

เขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ 

/รพ.สต.ในพื้นที่ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ด าเนินการตามหนังสือสั่งการ  
๓. ท าฏีกาเบิกจ่าย 
๔. สรุปและติดตามประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนทุกครัวเรือน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 เพิ่มเติม
ครั้งที่1 หน้า 8) 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข ของประชาชน 

งบประมาณ 200,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 121 
 

เขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ 

/รพ.สต.ในพื้นที่ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ด าเนินการตามหนังสือสั่งการ  
๓. ท าฏีกาเบิกจ่าย 
๔. สรุปและติดตามประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ของประชาชนจ านวน 10 หมู่บ้าน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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แบบ ผด.02 
 



๓.๕  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า120) 
 

สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการ 1 แห่ง 
หมู่ที่9 บ้านท่าอุดม 

งบประมาณ 12,500 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
หน้า 102) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/ประสาน
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  จ านวน ด่านชุมชน 1 แห่ง ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่หรือน้อยราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า120) 
 

สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการ 1 แห่ง 
หมู่ที่9 บ้านท่าอุดม 

งบประมาณ 12,500 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 102) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/ประสาน
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  จ านวน ด่านชุมชน 1 แห่ง ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่หรือน้อยราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 โค รงการส่ ง เส ริม และ

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล   
ปี2562 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   ๒๕61-
๒๕๖4 หน้า139) 
 

-  อุดหนุนงบประมาณปกครอง อ.เถิน  
เทศกาลปีใหม่  5,000 บาท 

        เทศกาลสงกรานต์ 5,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 106) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1.หนังสือจาก
ปกครองอ าเภอเถิน

ขออุดหนุน 
2.ด าเนินการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
3.รายงานผล
ด าเนินการ 

 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  งบประมาณอุดหนุน ปกครอง อ าเภอเถิน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ อ าเภอเถินมีงบประมาณด าเนินโครงการฯ 

47 
แบบ ผด.02 

 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการทบทวนแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า122) 
 

กิจกรรมฝึกอบรม การซักซ้อมและ
ทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

หน้า 103) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ์ 
และด าเนินการตาม
โครงการ 
 4. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 

 

           

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80 พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองกรณีเกิดสาธารณภัย 
3 โค รงการส่ ง เส ริม และ

สนับสนุน การปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกันภั ย
ฝ่ายพลเรือนต าบลแม่ปะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า120) 
 

-  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เดินทางไปอบรม ค าสั่งปฏิบัติงาน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย 
 ฝ่ายพลเรือน  

งบประมาณ 30,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 104) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/ประสาน
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 
 
 

 
 
 
 

 

           

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอปพร. 
 การป้องกันและบรรเทา

ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า122) 
 

-  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ  
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 105) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัด
จ้างตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และ
เบิกจ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ100 ได้รับการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 จัดหาน้ าประปา 
เพื่อเป็นการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาสาธารณ
ภัย 
(ภัยแล้งและอัคคีภัย) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า122) 
 

-น้ าประปาช่วยเหลือภัยแล้งและระงับ
เหตุอัคคีภัย 
 

งบประมาณ 10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 105) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1.เม่ือเกิดสาธารณ
ภัย 
2. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/ประสาน
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.ด าเนินการตาม
โครงการ 
4. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ100 ได้รับการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4 โครงการสนับสนุน

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี 2562 
(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอเถิน ศป.ปส.อ.
เถิน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  ๒๕61-๒๕๖4  
หน้า113) 
 

-อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเถิน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 106) 

ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ/
ศป.ปส.อ.เถิน 

1.หน่วยงานขอรับ
การอุดหนุน
งบประมาณ 
2.ขออนุมัติ
ด าเนินการ/ประสาน
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.ด าเนินการตาม
โครงการ 
4. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  งบประมาณอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเถิน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ปกครองอ าเภอเถิน,มีงบประมาณด าเนินโครงการฯ 

 
 
 
 
 49 



๓.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดหาวัสดุกีฬา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า132) 
 

-  อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด  เช่น ห่วง
ยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ปิงปอง
ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูก
แบดมินตัน เปตอง, ตะกร้อ ตาข่าย
กีฬา  ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา
ฯลฯ 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 89) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  จ านวนวัสดุกีฬา  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า113) 
 

-  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
-  การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ระดับต าบล 
-  การสนับสนุนการด าเนินภารกิจด้าน
การปราบปรามป้องกันและการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
-  การพัฒนาประสิทธิภาพแหล่งข่าว 
-  การจัดท าโปสเตอร์  แผ่นพับในการ
ประชาสัมพันธ์ 
-  การอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 141) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ/เชิญประชุม
ผู้เก่ียวข้อง/แต่งตั้ง
คณะท างานและก าหนด
หน้าที่ 
๒. ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนด/
ประชาสัมพันธ์/
ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

 
 
 

 

           

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80 พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ต าบลแม่ปะห่างไกลยาเสพติด  

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า113) 
 

-  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้านเพื่อน าข้อมูลจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 141) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/
ประสานกลุ่ม 

    เป้าหมายเก่ียวข้อง/
ประชุมคณะท างานที ่

    ได้รับการแต่งตั้ง/
ประชาสัมพันธ์โครงการ  

2. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย
และจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ตามค่าใช้จ่ายของโครงการ 
3. ด าเนินการจัดเวที
ประชาคมตามโครงการ 
๔. จัดประชุมประชาคม
ต าบล 
๕. จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 
๖. จัดท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ปี/แก้ไขและ
เพ่ิมเติม 
๗. สรุปและประเมินผล 

 

 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80 พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ เกิดความรักและสามัคคีในการร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน 

4 โครงการ แข่งขันกีฬา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า103) 
 
 

ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
-กีฬา อปท./กีฬานักเรียน เยาวชน
ประชาชน การส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

งบประมาณ 300,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 150) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ท าสัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล สงกรานต์ ปี   
๒๕62 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า141) 

-อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เถิน (สพส.อ.เถิน) 

งบประมาณ 20,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
หน้า 106) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1.หนังสือขอสนับสนุน
งบประมาณ 

จากปกครองอ าเภอเถิน 
2.อบต.อุดหนุน
งบประมาณ 
3.รายงานผล
ด าเนินงาน 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  งบประมาณอุดหนุน(สพส.อ.เถิน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ (สพส.อ.เถิน) มีงบประมาณด าเนินโครงการฯ 
6 โครงการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ปะเคลื่อน ที่
บริการประชาชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า115) 
 

-  จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน 

งบประมาณ 30,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 140) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/
ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่สะดวก 

7 โครงการช่างอาสาซ่อม
บ ารุงสัญจรต าบลแม่ปะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า115) 
 

-ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การอบรม ,ฝึกอบรม การด าเนินการ
ช่างอาสาซ่อมบ ารุง 

งบประมาณ 10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

หน้า 143) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/
ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ลดรายจ่ายของประชาชน 

52 
แบบ ผด.02 

 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า116) 
 

กิจกรรม การอบรม/ฝึกอบรม
สนับสนุนการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

งบประมาณ 40,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

หน้า 142) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/
ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 
9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า107) 
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
การประดับธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์ การจัดซุ้มฉลิมพระเกียติ 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 147) 

 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/
ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตาม
ระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ์ และ
ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 
10 โครงการจัดเก็บข้อมูล

พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า116) 
 
 
 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ  
อบต.แม่ปะ 

งบประมาณ 30,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 139) 

 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/
ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตาม
ระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ์ และ
ด าเนินการตามโครงการ 
 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  มีข้อมูลพื้นฐานที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพข้อมูลถูกต้อง 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน 
กิจกรรมการจัดงานฤดู
หนาวและกาชาด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า142) 
 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเถิน 
งบประมาณ 30,000 บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 144) 
 

ต าบลแม่ปะ/
อ าเภอเถิน/
อบต.แม่ปะ 

1.หนังสือขอสนับสนุน
งบประมาณ 
2.อบต.อุดหนุน
งบประมาณ 
3.รายงานผล
ด าเนินงาน 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  งบประมาณอุดหนุนปกครองอ าเภอเถิน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ปกครองอ าเภอเถินมีงบประมาณด าเนินโครงการฯ 
12 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุน 
“เมืองสัฆเติ๋นรวมใจ” 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า142) 
 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเถิน 
งบประมาณ 150,000 บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 145)  
 

ต าบลแม่ปะ/
อ าเภอเถิน/
อบต.แม่ปะ 

1.หนังสือขอสนับสนุน
งบประมาณ 

2.อบต.อุดหนุน
งบประมาณ 
3.รายงานผล
ด าเนินงาน 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  งบประมาณอุดหนุนปกครองอ าเภอเถิน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพปกครองอ าเภอเถินมีงบประมาณด าเนินโครงการฯ 
13 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารจัดการขยะ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          

๒๕61-๒๕๖4  เพิ่มเติม 
ครั้งที่1  
หน้า5) 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรม 
อบรม ฝึกอบรม เก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะ 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 143)  
 

ต าบลแม่ปะ/
ส านักงาน 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
โครงการ  
3. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ปริมาณขยะลดลง   ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ต าบลแม่ปะสะอาดน่าอยู่ 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการจัดหาเครื่อง
อุปกรณ์บีบอัดถุงพลาสติก 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 เพิ่มเติม 
ครั้งที่1 หน้า5) 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน  เก่ียวกับการ
บริหารจัดการขยะ 

งบประมาณ 8,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 144)  

อบต.แม่ปะ 1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
โครงการ จัดซ้ือ 
3. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  อุปกรณ์บีบอัดถุงพลาสติก 1 เครื่อง ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ขยะในพื้นที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี มีรายได้เพิ่ม 
3.6 แผนงำนงบกลำง 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น(สปสช.) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 
96) 

สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
เพื่อน าไปใช้จ่ายด้านการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในพื้นที่เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
การเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

งบประมาณ 8๐,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62หน้า 156) 
 

ต าบลแม่ปะ 
(งานงบกลาง) 

สมทบให้
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ 
(สปสช.) 

ต าบลแม่ปะ 

1. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อสมทบ
เข้ากองทุน 
2. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบหนังสือสั่ง
การฯ 
3. น าเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.แม่ปะ 
4. ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ๑. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ปะ มีเงินงบประมาณจากการ
สมทบของ อบต.แม่ปะไปใช้ในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 
              ๒. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ  ครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนประชากร 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 1. ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ปะมีหลักประกันสุขภาพ และมีส่วนร่วมตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟู
สมรรถภาพการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก การเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่   
                         2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

55 
แบบ ผด.02 

 



 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 98) 

ด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตในเบื้องต้นได้
ทันท่วงทีอย่างต่อเน่ือง เพียงพอและทั่วถึง 
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิได้รับ 

งบประมาณ 8,568,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 154) 

 

ต าบลแม่ปะ 
/ส านักปลัด 
(งานงบกลาง) 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/จัดประชุม    
    คณะท างานผู้เก่ียวข้องเพื่อพิจารณา 
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อ 
3. ขออนุมัติรายชื่อ 

   4. เบิกจ่ายตามสิทธ์ 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่ได้รับการสงเคราะห์ ร้อยละ 
100 จ านวน  1,086   คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 สนับสนุนเบี้ยยังชพีคน
พิการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 97) 

ด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้พิการในการด ารงชีวิตในเบื้องต้นได้
ทันท่วงทีอย่างต่อเน่ือง เพียงพอและทั่วถึง 
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิได้รับ 

งบประมาณ 2,054,400บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 155) 

 

ต าบลแม่ปะ 
/ส านักปลัด 
(งานงบกลาง) 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/จัดประชุม    
    คณะท างานผู้เก่ียวข้องเพื่อพิจารณา 
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อ 
3. ขออนุมัติรายชื่อ 

   4. เบิกจ่ายตามสิทธ์ 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ผู้พิการในเขตพื้นที่ ได้รับการสงเคราะห์ ร้อยละ 100 จ านวน 214 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผู้พิการมีรายได้เพิ่มในการเลี้ยงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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แบบ ผด.02 
 



 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 สนับสนุนเบี้ยยังชพีผู้ป่วย
เอดส์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 98) 

ด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ในการด ารงชีวิตในเบื้องต้นได้
ทันท่วงทีอย่างต่อเน่ือง เพียงพอและทั่วถึง 
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิได้รับ 

งบประมาณ 120,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หน้า 155) 
 

ต าบลแม่ปะ 
/ส านักงานปลัดฯ 

อบต.แม่ปะ 
(งานงบกลาง) 

1. รวบรวมรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมด 
2. เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติรายชื่อ 
3. ยื่นขอรับเงินตามสิทธ์ 

   4.เบิกจ่ายเงิน 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ ร้อยละ 100 จ านวน 17 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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แบบ ผด.02 
 



บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ   
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

๔.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
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 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพ 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 123) 

-  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก้ปัญหาความ
ยากจน การด าเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่ประชาชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ 

งบประมาณ 100,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 140) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ 

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน   ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีความรุ้ในการประกอบอาชีพ 
๒ โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 98) 

-  ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  ฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพ ต่าง 
ๆ 
-  การศึกษาดูงาน 
-  วัสดุการเกษตร 

งบประมาณ 3,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 142) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/     

ผู้ที่เก่ียวข้อง    
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนมีความรุ้ในการประกอบอาชีพ 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
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 โครงการสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 128) 

กิจกรรม อบรม เก่ียวกับการสนับสนุน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

งบประมาณ 30,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 141) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/     

ผู้ที่เก่ียวข้อง    
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า50คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้มีส่วนร่วมตามโครงการในพระราชด าริ 
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แบบ ผด.02 
 



 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 127) 

กิจกรรมการออกร้านแสดงสินค้า 
,การจัดขบวนครัวตาน,การจัดงานสังฆ
เติ๋น,การจัดงานเมืองเถินเทิดไท้องค์
ราชัน 

งบประมาณ 50,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 138) 
 

อ าเภอเถิน/ 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/     

ผู้ที่เก่ียวข้อง    
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ขบวนครัวตานมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า50 คน ร้านแสดงสินค้า  1 แห่ง  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับอ าเภอ 
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4.2 แผนงำนกำรเกษตร 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแม่ปะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า139) 

-  ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ส านักงาน 
-  ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 

งบประมาณ 20,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หน้า 152) 
 
 

ศูนย์ฯ  ประจ า
ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/     

ผู้ที่เก่ียวข้อง    
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีรำยได้เพิ่ม 
6 
 
 
 

โครงการจัดหาวัสดุ
การเกษตร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า130) 

-ค่าสารเคมีที่ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ พันธ์ุพืช พันธ์ุ
สัตว์ กระถางต้นไม้ ต้นไม้ดอกไม้
ประดับ ไม้ยืนต้น ปุ๋ยเคมี จอบ เสียม
ฯลฯ 

งบประมาณ 30,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 153) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/     

ผู้ที่เก่ียวข้อง    
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณจ านวนวัสดุการเกษตรไม่น้อยกว่า 10 ชนิด  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพพืชผลทางการเกษตรได้รับการดูแล 
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แบบ ผด.02 
 



บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ   
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรองค์กร 
๕.๑ แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า131) 

๑.  ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียน
อบรมสัมมนาพนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาฯ 

งบประมาณ 100,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62หน้า 87) 
 

ตามที่หน่วยจัด
ฝึกอบรมก าหนด/ 

อบตแม่ปะ 

1.ขออนุมัติเข้าร่วม 
2.เข้าร่วมอบรม 
3.รายงานผล 

            

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ผลคะแนน การตรวจประสิทธิภาพของ อบต.แม่ปะ ไม่น้อยกว่า80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ บุคลากรใน อบต.แม่ปะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ

ศึกษา วิจัย ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า133) 

-ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการ
ส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

งบประมาณ 20,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 93) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/ 

ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัด
จ้างตามระเบียบ 
3.ด าเนินงานตาม

โครงการ 
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามไม่น้อยกว่า 400 คน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ได้น าผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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แบบ ผด.02 

 



 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจ้างจัดท า web 
site 
 อบต.แม่ปะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า132) 

ค่าจ้างจัดท า web site เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน กิจกรรม 
โครงการ ของ อบต. 

งบประมาณ 20,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 84) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/ 

ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัด
จ้างตามระเบียบ 
3.ด าเนินงานตาม

โครงการ 
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนเข้าชมและข้อร้องเรียนผ่าน web site ไม่น้อยกว่า 50 ราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต. อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
4 โครงการจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจการ  
อบต. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า133) 

เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
กิจกรรม โครงการ ของ อบต. 

งบประมาณ 50,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕612 
หน้า 85) 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัด
จ้างตามระเบียบ 
3.ด าเนินงานตาม

โครงการ 
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้ทราบผลและติดตามการท างานของ อบต. 
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ประชาธิปไตย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4  
หน้า134) 
 

-    จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง 

จ านวน 200,000 บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

     - จ านวน 20๐,๐๐๐ บาท 
กรณียุบ, ครบวาระ, แทนต าแหน่ง

ที่ว่าง ฯลฯ) 
 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
หน้า 83 , 86) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ/ประสาน
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ์ 
และด าเนินการตาม
โครงการ 
  
 

            

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานจัดหาวัสดุ 
ให้แก่ทุกส่วน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า132) 

งานบริหารงานทั่วไป หน้า 88 
ค่าวัสดุ 405,000 บาท 
งานบริหารงานคลัง หน้า98 
ค่าวัสดุ 410,000 บาท 
แผนงานการศึกษา หน้า107 
ค่าวัสดุ 102,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 130 
ค่าวัสดุ 310,000 บาท 
แผนงานการเกษตร 
ค่าวัสดุ 30,000 บาท 
-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุยานพาหนะขนส่ง  
-วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 
-วัสดุกีฬา 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-วัสดุงานบ้านงานครัว 
-วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 
ที่นอนส าหรับเด็ก 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย 
-วัสดุการศึกษา 
-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุการเกษตร 
 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ) 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา/ 

ส่วนการคลัง/ 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ด าเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติ
จัดซ้ือ/จัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 
๓. ส่งมอบ/ตรวจรับ
งาน/เบิกจ่ายเงิน 
๔. ลงทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ านวนวัสดุ 13 ประเภท ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก อบต. 
 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.

ค 
ก.ย 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานจัดหา/
บ ารุง/รักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ 
ให้แก่ส่วนต่างๆ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า132) 
 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
  - บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์            
   -ยานพาหนะและขนส่ง 
   งานบริหารงานทั่วไปหน้า 87 

งบประมาณ 170,000บาท 
งานบริหารการคลัง หน้า 98 

งบประมาณ 30,000บาท 
งานเคหะและชุมชน หน้า 130 

งบประมาณ 30,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา/ 

ส่วนการคลัง/ 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซ้ือ/จัด
จ้างตามระเบียบฯ 
๓. ส่งมอบ/ตรวจรับงาน/
เบิกจ่ายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก อบต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า133) 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต.แม่ปะ 

งบประมาณ 100,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หน้า 
97) 

 

ต าบลแม่ปะ/ 
ส่วนการคลัง 
 อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัด
จ้างตามระเบียบ 
3.ด าเนินงานตาม

โครงการ 
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก อบต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

แบบ ผด.02 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารงานช่าง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า137) 

จ้างเอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก แก้ไขแบบก่อสร้าง 
ควบคุมงาน ที่ปรึกษาจัดหาหรือ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

งบประมาณ 20,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
136) 

อบต.แม่ปะ 
ส่วนโยธา 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินงานตาม

โครงการ 
3. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณประชาชนร้อยละ80พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก อบต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า135) 

เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

งบประมาณ 168,500บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
157) 
 

อบต.แม่ปะ 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินงานตาม

โครงการ 
3. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล ร้อยละ100 พึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลได้รับสวัสดิการที่ดี 

66 
แบบ ผด.02 

 



ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
สถำนที่/พื้นที่/ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร พ.ศ.  ๒๕61 พ.ศ.  ๒๕62 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 
 

โครงการสนับสนุนและการบูร
ณาการเพื่อบรรเทาทุกข์ด้าน              
สาธารณภัยให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่  
(เงินส ารองจ่าย) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า135) 
 

เพื่อบรรเทาทุกข์ด้าน สาธารณภัยให้แก่
ประชาชนในพื้นที่  

งบประมาณ 150,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หน้า 
155) 
 

อบต.แม่ปะ 
 

  
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  ค่าช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยกรณี
ฉุกเฉิน  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชนได้รับการเยียวยาเม่ือเกิดสาธารณภัย 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
ที่อนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 

มำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562      
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ที่ขออนุมัตกิันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 มำด ำเนนิงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ   

 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน 
 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 โครงการก่อสร้าง
หอประชุม 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 
136) 

ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ตาม
แบบที่ อบต. ก าหนด 

งบประมาณ 2,50๐,๐00 บาท 

 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

1. ส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการก่อสร้าง 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  มีหอประชุมที่ได้มาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ประชาชน/หน่วยงานราชการ มีสถานที่ประกอบกิจกรรม 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

โครงการก่อสร้างทางลาด
คนพิการ 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒ ๕ 6 1 -๒ ๕ ๖ 4  ห น้ า 
136) 

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 5.40 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ1ป้ายตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด 

งบประมาณ 3๐,๐00 บาท 
 

อบต.แม่ปะ 
/ส่วนโยธา 

 

1. ส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการก่อสร้าง 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  มีทางลาดส าหรับคนพิการ จ านวน 1 จุด ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  คนพิการได้รับความสะดวกในการติดต่องานราชการ 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

 โครงการก่อสร้าง 
รั้ วศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก  
ปางกุ่ม 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 89) 

รั้วคอนกรีตบล็อกสูง 1.60 เมตร ยาว 97 
เมตร พร้อมประตูเหล็กพร้อมป้ายโครงการ1
ป้าย ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 

งบประมาณ 123,๐00 บาท 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
/ส่วนโยธา 

 

1. ส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการก่อสร้าง 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  มีรั้วที่ได้มาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 
 

 

ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 

 โครงการก่อสร้าง 
ห้องน้ าครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางกุ่ม 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 89) 

มีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า9.10 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ1ป้าย ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 

งบประมาณ 90,๐00 บาท 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
/ส่วนโยธา 

 

1. ส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการก่อสร้าง 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  มีห้องน้ าที่ได้มาตรฐาน จ านวน 1 หลัง ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 
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ที่ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม           

/งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

 โครงการก่อสร้าง 
รั้ วศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก  
บ้านท่ามะเกว๋น 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๕61-๒๕๖4 หน้า 89) 

รั้วคอนกรีตบล็อกสูง 1.60 เมตร ยาว 110 
เมตร พร้อมประตูเหล็กพร้อมป้ายโครงการ1
ป้าย ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 
งบประมาณ 130,๐00 บาท 
ได้รับโอนเพิ่มครั้งที่3เม่ือ15พ.ค.61 
88,000 
รวมเป็นเงิน 218,000บาท 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
/ส่วนโยธา 

 

1. ส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการก่อสร้าง 
4. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  มีรั้วที่ได้มาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 
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แบบ ผด.02 
 



 
 
 
 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
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บัญชีจ ำนวนครภุัณฑต์ำมโครงกำรพัฒนำท้องถิน่ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
1. แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
1.1ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

กล้องถ่ายรูป 
 

จ านวน 1 ตัว  
- มีระบบเซนเซอร์แบบ APS – 
C ความละเอียด 21 ล้านพิเซล
ขึ้นไป 
 - มีระบบแฟลซในตัว 
 - สามารถเชื่อมต่อโอน
ถ่ ายข้ อ มู ลผ่ าน  Wifi , NFC , 
Bluetooth 
 - มีระบบโฟกัสภาพ
อัตโนมัติ 
 - มีช่องมองภาพ 
 - สามารถถอดเปลี่ยน
สื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
เม่ือข้อมูลเต็มหรือเม่ือต้องการ
เปลี่ยน 
 - มีระบบป้องกันภาพ
สั่น 
  
 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
(ต่อ) 

กล้องถ่ายรูป 
 

- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- สามารถถ่ายวิดิโอแบบ 4K 
- พร้อมอุปกรณ์ กระเป๋าบรรุจกล้อง 
งบประมาณ 27,๐00 บาท 
 (ข้ อบัญ ญั ติ งบป ระมาณ ราย จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 89 )บรรุจกล้อง 
 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 91 ) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  
1.2ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

ตู้เย็น จ านวน 1 ตู้ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า5 คิวบิกฟุต  
-เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ 
เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
งบประมาณ 6,500 บาท 
 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62
หน้า 91 ) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า19น้ิว)  
จ านวน 1 เครื่อง (แบบที่ 1 ข้อ 8) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่ วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดง
ภ า พ แ ย ก จ า ก แ ผ ง ว ง จ ร ห ลั ก ที่ มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ื อ
แ ส ด งภ าพ ติ ด ตั้ ง อ ยู่ ภ า ย ใน ห น่ ว ย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics 
Processing Unit ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

(ต่อ) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบ
ท่ี 1 

- มี ห น่ ว ย จัด เก็ บ ข้ อ มู ล 
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือ
ชนิด 
Solid State Drive ขน าดค วาม จุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW ห รื อ ดี ก ว่ า 
จ านวน 1 หน่วย 

- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระ บ บ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือ

ดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่ า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย  
งบประมาณ  22,000  บาท  
 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
หน้า 92 ) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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2. แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 
2.1ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

ตู้บำนเลื่อนกระจก   จ านวน 1 หลัง 
-ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต  
-ขนาดไม่น้อยกว่า148.5 x 40.7 
x 88 ซม. (รวมฐาน)  
งบประมาณ 6,๐00 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62
หน้า 99 ) 

ส่วนการคลัง/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

เก้าอ้ีส านักงาน       จ านวน 1 ตัว  
- ชนิดขาอลูมิเนียมปัดเงา พร้อม
ล้อเลื่อน  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 63 x 64 x 
91 ซม. 
- ชนิดเบาะหนัง ปรับสูงต่ าด้วย
โช๊คไฮโดรลิค   
งบประมาณ 2,700 บาท
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 99 ) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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2.2ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

เตำไมโครเวฟ    จ านวน 1 ตัว  
- ความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร  
- สามารถปรุงอาหารได้ทั้ง หุง ต้ม 
น่ึง ผัด ทอด และอุ่นอาหารจาน
ด่วน 
- ควบคุมการท างานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์แบบผสมผสานกัน
ระหว่าระบบ Digitsl กับลูกบิด
แบบ ANALOGUE  
- มีปุ่มสัญญาณไฟแสดงการตั้ ง
เวลาแบบ LIGHT-UP DIAL 
- มองเห็นชัดเจนขณะปรุงอาหาร  
    จ านวน 3,000 บาท 
 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 100 ) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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2.3ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 2  

จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
- มีห น่วยประมวลผล

กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้ อ ย ก ว่ า  8  MB มี ค ว า ม เร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz 

- มีห น่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 

1) เป็นแผงวงจรเพื่ อ
แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 
 
 

ส่วนการคลัง/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

 
 

ผด.0๒/1 
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ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
(ต่อ) 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 2  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่ มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีห น่วยความจ าหลัก  (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
งบประมาณ 30,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 100 ) 
 

ส่วนการคลัง/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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ผด.0๒/1 



 
3 แผนงำนกำรศึกษำ 
3.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

พัดลมโคจร   จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000บาท 
- ขนาดใบพัด 18 น้ิว แบบ 3 
ใบพัด  
- ควบคุมการท างานด้วยระบบ
สวิสซ์ควบคุมแรงลม แบบหมุน
ปรับ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  
- มี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
งบประมาณ 40,000  บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 109 ) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  

 

 

 

 

 

ผด.0๒/1 
82 



 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

โต๊ะท ำงำน     จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท 
- โต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก มีช่องเก็บ
ของแบบบานเปิด  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 
75 ซม. 
งบประมาณ 8,000 บำท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 109) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

                 

3 พัดลมติดผนัง จ านวน 4 เครื่อง ๆ  
ละ 2,000 บาท  
- ขนาดใบพัด 18 น้ิว  
- ปรับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ 
ปรับส่าย ซ้าย -ขวา ความเร็วไม่
น้อยกว่า 1,295 รอบ/นาที 
- มี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
งบประมาณ 8,000 บำท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 109) 
 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  

ผด.0๒/1 

83 



 
 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก   จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท  
- มีหูลิ้นชัก 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
งบประมาณ 15,800 บำท
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 110 ) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  
 

5 
 

ถังน้ าแบบไฟเบอร์
กลาส     

จ านวน 1 ใบ  
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,500 
ลิตร 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
งบประมาณ 6,800 บำท
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 110 ) 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  
 
 
 
 
 

ผด.0๒/1 
84 



3.2.ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

เครื่องกรองน้ ำดื่ม   ดื่ม จ านวน 1 เครื่อง  
 - มีระบบกรองแบบ 5 ขั้นตอน 
ไส้ กรอง PP, GAC, BLOCK, RO 
and PAC  
- อัตราการกรอง 75G 15 ลิตร/
ชม. ใช้ไฟบ้าน และมีน้ าทิ้ง  
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
งบประมาณ 8,000 บำท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
หน้า 109) 
 

ส านักงานปลัด/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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4. แผนงำนเคหะและชุม 
4.1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 ตู้บำนเลื่อนกระจก   จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 6,000 
บาท  
- ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต  
-ขนาดไม่น้อยกว่า 148.5x 40.7 
x 88 ซม. (รวมฐาน)  
งบประมาณ 12,000  บำท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
หน้า 122 ) 
 

ส่วนโยธา/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.0๒/1 
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4.2ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 เครื่องสูบน้ ำแบบ
หอยโข่ง    

จ านวน 1 เครื่อง 
- สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที  
- เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อย
กว่า 5 แรงม้า หรือ ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
160 ซีซี 
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 
(75 มิลลิเมตร) 
- สูบน้ าไม่ไม่น้อยกว่าตามปริมาณ
ที่ก าหนด 
- ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร 
หรือปริมาณ 30 ฟุต 
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบ
น้ าและของเครื่องยนต์ต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
งบประมาณ 14,000 บำท 
 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หน้า 131 ) 
 

ส่วนโยธา/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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4.3.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 เครื่องตบดิน  จ านวน 1 เครื่อง  
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
- น้ าหนักเครื่องไม่น้อยกว่า 80 
กิโลกรัม 
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 
5,000 ครั้ง/นาที 
งบประมาณ 21,000  บำท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62
หน้า 131 ) 

ส่วนโยธา/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  

2 
 

เครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้ำ    

จ านวน 1 เครื่อง  
- ขนาดก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
1,500 วัตต์ 
- อัตราการเจาะกระแทกต่อนาที 
(ipm) 1450 
- ขนาด 652 x 121 x 231 
มม. 
- น้ าหนัก 15.1 กิโลกรัม 
5,000 ครั้ง/นาที 
งบประมาณ 20,000  บำท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62
หน้า 132 ) 

ส่วนโยธา/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  88 



4.4.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 ไมโครโฟน    จ านวน 1 ชุด 
- ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดไมค์คู่ 
- มีระบบ UHF Wireless พร้อม
ตัวรับส่งสัญญาณ 
งบประมาณ 20,000  บำท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62
หน้า 132 ) 
 

ส่วนโยธา/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

 

           

  
2 
 

 ตู้ล ำโพง
เอนกประสงค์    

จ านวน 1 ชุด 
- ตู้ล าโพงพร้อมแอมป์ในตัวแบบ
ล้อลาก ขนาด 15 น้ิว  
 - แอมป์ 500 วัตต์ 4 
โอมห์  
 - ไมโครโฟน ย่าน VHF 
 - มีช่องต่อ USB SD 
CARD และเล่นเพลง MP3 ได้ 
 - มีช่องส าหรับเสียบไมค์
สาย 1 ช่อง XLR 
  

ส่วนโยธา/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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ที่ 

ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
(ต่อ) 

ตู้ล ำโพงเอนกประสงค์    - มีช่องส าหรับเสียงไมค์สาย 1 
ช่อง Phone Jack (เสียบกีต้าร์ 1 
ช่อง) 
- AUX LINE IN (RCA) 1 ช่อง 
- AUX LINE OUT (RCA) 1 ช่อง 
งบประมาณ 7,000  บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62
หน้า 132 ) 
 

ส่วนโยธา/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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5. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
5.1.ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

ที่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 

สถำนที่/พื้นที่/ 
ด ำเนินกำร/ 
หน่วยงำน 

       รับผิดชอบ 

ขั้นตอนด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 เครื่องอปุกรณ์บีบอัด
ถุงพลาสติก    

จ านวน 1 เครื่อง  
- ปริมาณการอัดน้ าหนักเฉลี่ยต่อ
ก้อน อยู่ที่ 20 – 30 กิโลกรัม 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 40 x 
80 ซม. 
- เหล็กกล่องขนาด 1.5 น้ิว x 2.8 
น้ิว หนา 1.5 มม. 
- ด้ามคันโยกยาว 2 ม. 18 ซม. 
งบประมาณ 8,000  บำท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62
หน้า 144 ) 
 

ส่วนโยธา/ 
อบต.แม่ปะ 

1. บันทึกขออนุมัติ 
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ  
3. ส่งมอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 
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