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********************** 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนได้รวบรวม
โครงการที่ปรากฎตามข้อบัญญัติงบประมาณและรวมถึงโครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลแม่สูน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ จัดท าขึ้นเป็น ร่าง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 เสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาต าบลแม่สูน ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

  ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 5 : การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 (1) (2) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559      
ข้อ 12 ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือเป็นกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการที่ได้วางไว้ต่อไป รายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา ปรากฏ
ดังเอกสารแนบท้าย 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  25 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
 
 
 
       (ลงชื่อ) 
               ( นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 
 



ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตาม 
จริงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมด   ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ 
แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล อีกท้ังมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้น เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของโครงการให้เกิดการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในการด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ภายใต้
แผนพัฒนาสามปี 2561 - 2564  และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ในปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือให้การจัดการและการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทน า และส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2562 โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
การด าเนินงานต่อไป 
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บทน า 

1.1 ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
  “แผนการด าเนินงาน” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559….. นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การด าเนินการ 
  แผนการด าเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี กล่าวคือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาจัดท าแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ดังนั้น แผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนสามป ีและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 2) เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
 3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการพัฒนาจริงๆ 
 4) เป็นเอกสารที่ช่วยควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 “ข้อ 27 ก าหนดให้ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานแผนงาน / 
โครงการที่เกิดข้ึนจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 1) เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการที่ชัดเจน 
 2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) เพ่ือแสดงถึงการใช้ แนวทาง การด าเนินแผนพัฒนาสามปีมาใช้ด าเนินการ 
 4) เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่น ามาปฏิบัติจริง 
 5) เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
 6) เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 7) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 8) เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา 
 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

1.3 ขัน้ตอนในการจัดท าแผน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ 
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าร่างแผน      
การด าเนินงาน โดนพิจารณาแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 
 3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
 4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ 
เห็นชอบ 
 5) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงานโดย 
ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 



1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1) ได้รับถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
 2) สะดวกต่อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
 4) เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5) สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6) สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณในอนาคต 
 7) แสดงความสามารถ ศักยภาพ ทีต่อบสนองความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 
 8) ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไร 
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  ประกอบด้วย 

   1.บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
   2. บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 



ผด.02  

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน

หมูบ่า้น (แบบไมม่รีอยต่อ
ตามยาว) หมูท่ี่ 17 บา้นหนอง
ยาวเหนือ

กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น(แบบไมม่ี
รอยต่อตามยาว) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน้่อยกว่า 780 ตารางเมตร ไมม่ไีหล่ทาง

500,000.00      หมูท่ี่ 17 ต.แมสู่น กองช่าง

2 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ี่ 10 บา้น
สันมะเฟือง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-
30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  สูง 0.30 เมตร ยาว 
164.00 เมตร

450,000.00      หมูท่ี่ 10 ต.แมสู่น กองช่าง

3 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ี่ 12 บา้น
สันมะมว่ง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-
30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 
180.00 เมตร

495,000.00      หมูท่ี่ 12 ต.แมสู่น กองช่าง

4 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ี่ 14 บา้น
สันติพัฒนา

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-
30 ขนาดกว้าง0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 
180.00 เมตร

496,000.00      หมูท่ี่ 14 ต.แมสู่น กองช่าง

5 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ี่ 16 บา้น
หนองยาวใต้

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก- 
30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร  ยาว 
180.00 เมตร

495,900.00      หมูท่ี่ 16 ต.แมสู่น กองช่าง

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ



ผด.02  

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ

6 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ี่ 2 บา้น
ปางสัก

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-
30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร  ยาว 
114.00 เมตร

313,000.00      หมูท่ี่ 2 ต.แมสู่น กองช่าง

7 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ี่ 3บา้น
แมสู่นน้อย

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-
30  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร  ยาว 
128.00 เมตร

352,600.00      หมูท่ี่ 3 ต.แมสู่น กองช่าง

8 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ี่ 8บา้น
เพชรไพฑูรย์

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-
30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร   ยาว 
142.00 เมตร

391,000.00      หมูท่ี่ 8 ต.แมสู่น กองช่าง

9 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ี่ 9 บา้น
สันดินแดง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-
30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 
180.00 เมตร

494,900.00      หมูท่ี่ 9 ต.แมสู่น กองช่าง

10 กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล. ชนิดราง
ริน หมูท่ี่ 11 บา้นสันปา่เกีย๊ะ

กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.ชนิดรางริน ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร สูง 1.05 เมตร ยาว 120.00 เมตร

491,000.00      หมูท่ี่ 11 ต.แมสู่น กองช่าง



ผด.02  

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ

11 กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล. ชนิดราง
ริน หมูท่ี่ 13 บา้นใหมโ่ปง่ผา

กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.ชนิดรางริน ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร สูง 0.75 เมตร ยาว 190.00 เมตร

495,000.00      หมูท่ี่ 13 ต.แมสู่น กองช่าง

12 กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล. ชนิดราง
ริน หมูท่ี่ 4 บา้นสันปา่แดง

กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.ชนิดรางริน ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร สูง 0.75 เมตร ยาว 132.00 เมตร

342,000.00      หมูท่ี่ 4 ต.แมสู่น กองช่าง

13 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง ประกอบ ดัดแปลง 
ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง ฯลฯ

500,000.00      หมูท่ี่ 1 - 17 
ต าบลมูน่

กองช่าง

5,816,400.00   



แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าแบบ

อเนกประสงค์
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน คุณลักษณะ
พืน้ฐาน เปน็รถยนต์บรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ ตัวชนิด
 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า ตอนท้ายหลังหวัเกง๋ติดต้ังตู้บรรทุกน้ ามี
ปริมาตรความจไุม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ตัวชุดถงับรรจนุ้ า 
เปน็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ
 14001 ในขอบขา่ยการออกแบบและพฒันา การผลิต 
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทน
จ าหน่ายพร้อมน าเอกสารรับรองมาแสดงในวันย่ืนซอง
เสนอราคา ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพือ่ใหไ้ด้
ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกดิประโยชน์
สูงสุดแกท่างราชการ และอปุกรณ์ทุกชนิดเปน็ของใหม่ไม่
เคยใช้งานมากอ่น (รายละเอยีดคุณลักษณะ ปรากฏตาม
รายงานสรุปผลการสืบราคาครุภัณฑ์ที่มีลักษณะและหรือ
ราคานอกเหนือจากบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนที่ 287 / 2561 ลง
วันที่ 15 มิถนุายน 2561)

  2,500,000 อบต.แม่สูน ส านักปลัด ฯ

  2,500,000

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02  

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต
2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ

ศูนย์ อปพร.
เปน็ค่าด าเนินการของศูนย์ อพปร. เช่น ค่าอบรม 
ค่าด าเนินการต่างๆ ฯลฯ

      10,000 อบต.แมสู่น งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

2 โครงการฝึกอบรมปอ้งกันอุบติัภัย
เบื้องต้นในสถานศึกษา

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมปอ้งกัน
อุบติัภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ได้แก ่ค่าปา้ย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      30,000 อบต.แมสู่น งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

3 โครงการรณรงค์ความปลอดภัย
และลดอุบติัเหตุทางถนน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยและลด
อุบติัเหตุทางถนนเช่น  ค่าเคร่ืองเสียง  
เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ จัดท าปา้ย
 ประชาสัมพนัธ์  ฯลฯ  

      20,000 อบต.แมสู่น งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

4 จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 1 ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐาน สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
 เมตร , พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จ านวน 2 เส้น

      18,000 อบต.แมสู่น งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

5 จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง จดัซ้ือ หัวฉดีดับเพลิง จ านวน 1 ชดุ คุณลักษณะพื้นฐาน 
เป็นหัวฉดีดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับระดับน้ าได้ 4 ระดับ 
มคัีนโยก เปิด/ปิดน้ า (แบบบอลวาล์ว) ได้ตามความ
ต้องการ , สามารถปรับปริมาณน้ าได้ 4 ระดับ 
30-60-95-125 แกลลอน/นาที , สามารถปรับชนิดของน้ า
ได้ 3 ระดับ ล าตรง/กึ่งล าฝอย/มา่นน้ า

      25,000 อบต.แมสู่น งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

    103,000

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต
2.3.  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มจิต

อาสาในการส่งเสริม ฟื้นฟ ูดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลแม่สูน

เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมในการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัการสุขภาพในชมุชนของ
ตนเอง เชน่ ค่าอบรม ประชมุ ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ อ านาจหน้าที่ : พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม

    200,000 อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.แม่สูน

เป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ อบต.
แมสู่น เชน่ ค่าอบรม ค่าน  ามนั ยานพาหนะ จดัซื อ
อปุกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน ค่าใชจ้า่ยในการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0891.4/ว856 ลว. 12 ม.ีค. 2553

    600,000 อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    800,000

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมสิทธิประโยชน์

ใหก้บัผู้พิการและญาติ
เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสิทธิประโยชน์
ใหก้บัผู้พิการและญาติ ได้แก่ ค่าปา้ย ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าอปุกรณ์ ฯลฯ

      30,000 อบต.แม่สูน งานพฒันาชุมชน
 ส านักปลัด ฯ

2 อดุหนุนตามตามโครงการ
โรงเรียนครอบครัว : อดุหนุนให้
ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลแมสู่น

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนครอบครัว 
ได้แก่ ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่า
อปุกรณ์ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

      20,000 อบต.แม่สูน งานพฒันาชุมชน
 ส านักปลัด ฯ

         50,000

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข เป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข ได้แก่

 ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอปุกรณ์ ฯลฯ และ 
ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและประหยัด

      50,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

2 โครงการค่ายพฒันาศักยภาพ
คณะท างานสภาเด็กต าบลแม่สูน

เป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานสภาเด็ก ได้แก ่ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าอปุกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามความจ าเป็น
และประหยัด

      10,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

3 โครงการเยาวชนแม่สูนสมานฉันท์ เป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการเยาวชนแมสู่นสมานฉนัท์ ได้แก่
 ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอปุกรณ์ ฯลฯ และ 
ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและประหยัด

      30,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสดใส เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
สดใส ได้แก ่ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      30,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

5 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
แกนน าผู้สูงอายุต าบลแม่สูน

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
แกนน าผู้สูงอายุต าบลแม่สูน ได้แก ่ค่าปา้ย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      30,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
งานด้านคุ้มครองเด็กแก่กลุ่ม
แกนน า

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
งานด้านคุ้มครองเด็กแก่กลุ่มแกนน า ได้แก ่ค่า
ปา้ย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      20,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

7 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพฒันาอาชีพผู้สูง
วัย ได้แก ่ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      30,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

8 โครงอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
การเรียนรู้ผู้สูงอายุต าบลแม่สูน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
การเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้สูงอายุต าบลแม่สูน ฯลฯ ใหม้ี
ทกัษะความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มขึน้ และค่าใช้
อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ฯลฯ

      80,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

9 อุดหนุนตามตามโครงการพฒันา
ศักยภาพสตรี : อุดหนุนใหก้ลุ่ม
พฒันาสตรีต าบลแม่สูน

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศักยภาพสตรี 
ได้แก ่ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

      30,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

    310,000



แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ
เป็นเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ จ านวน 2,237 คน จ านวน 12 
เดือน
อายุ 60 - 69 ปี จ านวน 1,475 คน
อายุ 70 - 79 ปี จ านวน 504 คน
อายุ 80 - 89 ปี จ านวน 231 คน
อายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 27 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จา่ยเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รวมที่มกีารแกไ้ขเพิ่มเติม

   19,338,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

2 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคน
พกิาร

เป็นเงินเบี้ยยังชพีผู้พิการ จ านวน 420 คนๆ ละ 800 
บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จา่ยเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559

  4,032,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ปว่ยเอดส์

เป็นเงินค่าชว่ยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ท าการวินิจฉยัแล้ว มฐีานะยากจนหรือถกูทอดทิ้ง ขาดผู้
อปุการะดูแล ไมส่ามารถประกอบอาชพีเล้ียงตนเองได้ 
จ านวน 100 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสงเคราะห์
เพื่อการยังชพีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

    600,000 อบต.แมสู่น งานพัฒนาชมุชน
 ส านักปลัด ฯ

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 จ่ายสมทบกองทนุระบบ
หลักประกันสุขภาพ ระดับ
ทอ้งถิน่หรือพื้นที่ อบต.แม่สูน

เพื่อจา่ยสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที ่อบต.แม่สูน จ านวน 370,000 บาท ในอัตรา
ร้อยละ 50 ของเงินจดัสรร สปสช. ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
พ.ศ. 2557

    380,000 อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 สมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน
ต าบลแม่สูน

จ่ายสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชนต าบลแม่สูน 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน
สวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกัน
จัดต้ังเปน็กองทนุสวัสดิการชุมชน เพื่อเปน็การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนและสังคม
ในการพฒันาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ฯ

      10,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัด ฯ

   24,360,000



แบบ ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล

งานและของดีแมสู่น
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและของดีแมสู่น 
เช่น  ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดกจิกรรม ค่า
สนับสนุนกจิกรรม การสาธิตประดิษฐ์ งานฝีมอื 
ค่าจ้างเหมาตกแต่ง สถานที ่ซุ้มเวที จุดถ่ายภาพ 
ค่าดอกไม้ โคม ธง ค่าเช่าเคร่ืองเสียง อปุกรณ์
ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงและจัดขบวนแหท่าง
วัฒนธรรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจ าเปน็
และประหยัด

      30,000 อบต.แม่สูน ส านักปลัดฯ

30,000      

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ  ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์
เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ ได้แก่ ค่าปา้ย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอปุกรณ์ ฯลฯ

      20,000 อาคารจกัรพรรด์ิ 
อบต.แม่สูน

งานพฒันาชุมชน
 ส านักปลัด ฯ

20,000      

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชน
เป็นค่าด าเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เช่น 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าจัดท า
เอกสารคู่มือการท่องเที่ยว ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมา
ตกแต่ง สถานที่ ซุ้มเวที จุดถ่ายภาพ ค่าดอกไม้ โคม ธง 
การท าสัญลักษณ์ แผนที่ แผนผัง แผ่นพับ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ค่าเช่าเคร่ืองเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงและจัด
ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความ
จ าเป็นและประหยัด

      30,000 อบต.แม่สูน ส านักปลัดฯ

30,000      

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02  

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
3.4  แผนงานการเกษตร
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการของศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรต าบลแม่สูน

เปน็ค่าอบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ประชาชน ค่า
สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่า
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  ค่าจัดซ้ือเมล็ดพนัธ์ุสัตว์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่จ าเปน็ อย่าง
ประหยัด ฯลฯ

    170,000 ศูนย์ถา่ยทอด ฯ งานวิชาการ
เกษตร ส านัก

ปลัด ฯ

2 โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพชื
โรงเรือน

เป็นค่าด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชใน
โรงเรือน เป็นค่าอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน 
ค่าสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืช และ ค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ตามความจ าเป็นและประหยัด

      80,000 ศูนย์ถา่ยทอด ฯ งานวิชาการ
เกษตร ส านัก

ปลัด ฯ

3 โครงการส่งเสริมประชาชนใน
การด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดรายจ่าย เช่น 
การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ การลดละเลิก
อบายมุข หรือมีการผลิตของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อทดแทนการซ้ือจากภายนอก การส่งเสริม
อาชีพ 

      50,000 ศูนย์ถา่ยทอด ฯ งานวิชาการ
เกษตร ส านัก

ปลัด ฯ

300,000    

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่

ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การศึกษา

30,000      อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2 จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟตุ 
จ านวน 1 ตู้

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จ านวน 1 ตู้
1) ขนาดก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่
ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา

        9,400 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน เป็น
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที
 (ipm) , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) , มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 , สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

        4,300 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

172,000    อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เปน็ค่าจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เช่น ค่าของขวัญ 
ของรางวัล ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซ้ือส่ิงของ ค่า
เช่าเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรี ฯลฯ

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6 โครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนบา้น     ล้อ
งอ้อจ านวน 23 รายการ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 และ เป็นไปตามแนวทางการ
ซักซ้อม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2 / ว 3234 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

  3,674,203 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.1
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

1 ค่าใชจ้า่ยอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านล้องออ้ สังกดั
กองการศึกษาฯ อบต.แมสู่น จ านวน 208 คน อตัราคนละ
 20 บาท จ านวน 200 วัน

    832,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.2
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

2 ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 
20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

      20,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.3
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

3 ค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน 16,800 บาท 
เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเชื่อมต่อ อนิเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง ระบบ ADSL และระบบ WiFi 

      16,800 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.4
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

4 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียน 
จ านวน 100,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียน

    100,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6.5
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

5 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน 
50,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.6
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

6 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 60,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

      60,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.7

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น
ล้องอ้อ

7 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จ านวน 750,000
 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)

    750,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.8

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น
ล้องอ้อ

8 ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จ านวน 50,000 บาท 
เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียน

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.9
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

9 ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 จ านวน 21,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
รณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

      21,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.10
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

10 ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 50,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ย
ในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6.11
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

11 ค่าใชจ้า่ยในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรูด้านการ
ท่องเที่ยวฯ จ านวน 50,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ย
ในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.12

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น
ล้องอ้อ

12 ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 124 คน จ านวน 49,000 บาท เพื่อ
จา่ยเป็นค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน (ไมเ่กนิ
ร้อยละ 40 % ของจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา)

      49,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.13
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

13 ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 378,400 
บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว)

    378,400 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.14 บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น
ล้องอ้อ

14 ค่าหนังสือเรียน จ านวน 101,363 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าหนังสือเรียน ของโรงเรียนบ้านล้องออ้

    101,363 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.15
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

15 ค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 65,160 บาท เพื่อจา่ย
เป็นค่าอปุกรณ์การเรียน ของโรงเรียนบ้าน
ล้องออ้ 

      65,160 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.16 บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น
ล้องอ้อ

16 ค่าเคร่ืองแบบ จ านวน 69,840 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่า
เคร่ืองแบบ ของโรงเรียนบ้านล้องออ้

      69,840 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.17
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

17 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 95,640 
บาท เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ
โรงเรียนบ้านล้องออ้

      95,640 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6.18
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

18 ค่าใชจ้า่ยโครงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนฯ จ านวน 50,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่า
โครงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนฯ

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.19
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

19 ค่าใชจ้า่ยโครงการสถานศึกษาเศรษฐกจิพอเพียง 
จ านวน 30,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการสถานศึกษา
เศรษฐกจิพอเพียง

      30,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.20
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

20 ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการฯ จ านวน 
100,000 เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการฯ

    100,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.21
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

21 ค่าใชจ้ายโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ จ านวน 10,000
 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ของ
โรงเรียนบ้านล้องออ้

      10,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.22
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

22 ค่าใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมวันส าคัญประจ าปี 
จ านวน 20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการจดักจิกรรม
วันส าคัญประจ าปี

      20,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.23
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

ล้องอ้อ

23 ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอน จ านวน 705,000.-บาท ของ
โรงเรียนบ้านล้องออ้

    705,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 8 รายการ

โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จดัสรรเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และ เป็นไป
ตามแนวทางการซักซ้อม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3234 ลงวันที่ 19 มถินุายน 
2561

  1,466,020 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.1
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา

เด็กเล็กฯ

1 เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ทั้ง 
8 แห่งจ านวนรวม 204 คน อตัราคนละ 20 บาท จ านวน 
245 วัน  รวมงบประมาณ 999,600.-บาท

    999,600 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.2

บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ

2 เป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 8 แห่งจ านวนรวม 204 คน ในอตัราคนละ 
1700 บาท/ปี  รวมงบประมาณ346,800.-บาท

    346,800 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.3
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา

เด็กเล็กฯ

3 เป็นค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง 
อตัราคนละ 200.-บาท/ปี รวมงบประมาณ 14,800.-บาท

      14,800 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.4
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา

เด็กเล็กฯ

4 เป็นค่าอปุกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 
แห่ง อตัราคนละ 200.-บาท/ปี งบประมาณรวม 14,800 
บาท

      14,800 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.5
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา

เด็กเล็กฯ

5 เป็นค่าเคร่ืองแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่งใน
อตัราคนละ 300.-บาท/ปี งบประมาณรวม 22,200 บาท

      22,200 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7.6
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา

เด็กเล็กฯ

6 เป็นค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 8 แห่งในอตัราคนละ 215.-บาท/ปี 
งบประมาณรวม 31,820.-บาท

      31,820 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.7
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา

เด็กเล็กฯ

7 เป็นค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.ทั้ง 8 แห่งจ านวน  13 คน ในอตัราคนละ  2,000 
บาท/ปี งบประมาณรวม 26,000.-บาท

      26,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.8
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา

เด็กเล็กฯ

8 เป็นค่าด าเนินการโครงการเสริมสร้างแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง งบประมาณ
รวม10,000.-บาท

      10,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

8 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อจดัสรรให้แกเ่ด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในสังกดั สพฐ. จ านวน 1,024
 คน อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน รวม
งบประมาณ 1,962,191.-บาท , เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 ในโรงเรียนบ้านล้องออ้ โรงเรียนในสังกดั 
อบต.แมสู่น จ านวน 208 คน อตัราคนละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน รวมงบประมาณ 398,570.-บาท และ
เด็กเล็ก(ปฐมวัย)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง จ านวน 
204 คน อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
งบประมาณรวม 390,906.-บาท

  2,751,667 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

9 โต๊ะเก้าอีน้ักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา

จดัซ้ือ โต๊ะ-เกา้อี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาชดุละ 
1,580.-บาท จ านวน 50 ชดุ เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของส านักงบประมาณ)
ก าหนด จงึอา้งองิเทียบเคียงกบัเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ล าดับที่ 2  โดยถอื
ปฏิบัติการต้ังงบประมาณตามราคาในจงัหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจดัหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 
มยิ 2552

      79,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

10 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 20 ล้านพกิเซล 
จ านวน 1 ตัว

กล้องถา่ยภาพระบบดิจติอล ความละเอยีด 20 ล้าน
พิกเซล จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะ 1 เป็นกล้องคอมแพค 
(Compact Digital Camera) 2 ความละเอยีดที่ก าาหนด
เป็นความละเอยีดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor) 3 มี
ระบบแฟลชในตัว 4 สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอ้มลู
ได้อย่างสะดวกเมื่อขอ้มลูเต็มหรือเมื่อต้องการเปล่ียน 5 
สามารถโอนถา่ยขอ้มลูจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ได้ 6 มกีระเป๋าบรรจกุล้อง
ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 
2561 หน้า 8 ล าดับที่ 5.4 รายการที่ 5.4.2 คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปหน้า 58

      19,300 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา จ านวน 1 กล้อง
เป็นกล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา คุณลักษณะ 1 งานการ
สอน (1) มกี าลังขยายไมน่้อยกว่า 1,000 เท่า (2) หัวกล้อง
 (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ หมนุได้รอบ 
360 องศา และ มปีุ่มล็อกตรึงให้อยู่กบัที่
(3) เลนส์ใกล้ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง 
ก าลังขยาย 10 x 1 คู่ ม ีField number ไมน่้อยกว่า 18 
มลิลิเมตร (4) เลนส์วัตถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic
 Parfocal ก าลังขยาย 4 X  1 หัว ,     10 X  1 หัว , 40
 X  1 หัว , 100 X  1 หัว            (5) แป้นบรรจเุลนส์
วัตถ ุสามารถบรรจเุลนส์วัตถไุด้ไมน่้อยกว่า 4 ชอ่ง (6) 
ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง (7) ใชไ้ฟ 220 โวลต์ (8) มี
สารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกนัเชื้อรา ตามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 หน้า 23 
ล าดับที่ 512.1 รายการที่ 12.1.2 คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปหน้า 88

      35,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

12 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
 ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นอปุกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเคร่ือง
เดียวกนั , มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 
600x600 dpi , มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไมน่้อย
กว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) , มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่าง
สีไมน่้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) , มหีน่วยความจ า 
(Memory) ขนาดไมน่้อยกว่า 192 MB , สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ , มคีวามละเอยีด
ในการสแกนสูงสุด ไมน่้อยกว่า 1,200x1,200 dpi , มี
ถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed) , 
สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า , สามารถ
ท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกว่า 99 ส าเนา , สามารถย่อและ
ขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ , มชีอ่งเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า , จ านวนไมน่้อย
กว่า 1 ชอ่ง

      17,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน เป็น
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที
 (ipm) , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) , มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 , สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

      12,900 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

14 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียน

เปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนของ
โรงเรียนบา้นล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.
แม่สูน

    150,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
จ านวน 6 โรงเรียน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันใหแ้ก่
ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 6 แหง่
อัตราคนละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน ส าหรับ
นักเรียน 1,024 คน

  4,096,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนบา้นแม่สูนหลวง

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันใหแ้ก่
ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน 
ส าหรับนักเรียน 266 คน

  1,064,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนบา้นต้นส้าน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันใหแ้ก่
ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน 
ส าหรับนักเรียน 92 คน

    368,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนบา้นปางสัก

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันใหแ้ก่
ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน 
ส าหรับนักเรียน 150 คน

    600,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.4 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนบา้นแม่สูนน้อย

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันใหแ้ก่
ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน 
ส าหรับนักเรียน 128 คน

    512,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนบา้นสันปา่แดง

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันใหแ้ก่
ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน 
ส าหรับนักเรียน 144 คน

    576,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

15.6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนบา้นหนองยาว

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันใหแ้ก่
ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน 
ส าหรับนักเรียน 244 คน

    976,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยม 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ จ านวน 6 
รายการ

โดยถือปฏิบติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2551 และ เปน็ไปตามแนวทางการซักซ้อม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3234 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561

    205,450 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16.1 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน : มัธยม

เป็นค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 21,000 บาท

      21,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
 : มัธยม

เปน็ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) (1)รายหวั ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น อัตราคนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน(2)รายหวัส่วนเพิ่ม 
(TOP UP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 500 บาท/ภาค

เรียน 

    117,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16.3 ค่าหนังสือเรียน : มัธยม เป็นค่าหนังสือเรียน 
    -มัธยมศึกษาปีที่ 1 อัตราคนละ 764.-บาท/ปี 
    -มัธยมศึกษาปีที่ 2 อัตราคนละ 865.-บาท/ปี
    -มัธยมศึกษาปีที่ 3 อัตราคนละ 959.-บาท/ปี

      21,950 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน : มัธยม เป็นค่าอปุกรณ์การเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น อตัรา
คนละ 210 บาท/ภาคเรียน 

      10,920 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16.5 ค่าเคร่ืองแบบ : มัธยม เปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น อัตราคนละ 450 บาท/ปี

      11,700 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

16.6 ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน : มัธยม เปน็ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 440 บาท/ภาค
เรียน

      22,880 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

17 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ในช่วงปดิภาคเรียน

เปน็ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง และใหน้ักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เปน็ประโยชน์เพื่อแก้ไขปญัหาสังคม

      60,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

18 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
บคุลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ทศันศึกษาดู
งาน ใหแ้ก่บคุลากรทางการศึกษา พนักงานครู ครู
ผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วน
เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

    100,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12,970,840   



แบบ ผด 02   

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนต าบลแม่สูน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนต าบลแม่
สูน เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าซ้ือ
ส่ิงของ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรี ฯลฯ

    250,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2 โครงการประเพณีหล่อเทยีนและ
ถวายเทยีนจ าน าพรรษา

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีหล่อเทยีน
และถวายเทยีนจ าน าพรรษา และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่
เกีย่วกับประเพณี และพธีิกรรมทางศาสนา ฯลฯ 

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 โครงการอนุรักษ ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ต าบลแม่สูน

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองต าบลแม่สูน ได้แก ่
การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา ซ่ึงเปน็
การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ฯลฯ

    300,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 โครงการอนุรักษ ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีย่ีเปง็ต าบล
แม่สูน

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีย่ีเปง็ต าบลแม่สูน เช่น 
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ค่าด าเนินการ 
ค่าซ้ือส่ิงของ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรี  
ฯลฯ  

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02   

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการอนุรักษ ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ต าบลแม่สูน

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิน่ต าบล
แม่สูน ได้แก ่การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม 
สัมมนา ซ่ึงเปน็การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ 
สืบทอดวัฒนธรรมทอ้งถิน่ ได้แก ่ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ฯลฯ

    100,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6 โครงการอบรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมของเยาวชนและอบรม
เกีย่วกับยาเสพติดของเยาวชน

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมของเยาวชนและอบรมเกีย่วกับยาเสพติด
ของเยาวชน ได้แก ่ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      50,000 อบต.แมสู่น กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

800,000      



แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการท าดีเพื่อแผ่นดินชุมชน

ปลอดขยะ (Zero west)
เปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนแต่ละครัวเรือนมกีารคัดแยกขยะต้ังแต่
ต้นทางและใหชุ้มชนมส่ีวนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนของตนเอง เช่น ค่าวัสดุ อป
กรณ์ ในการด าเนินงาน ค่าประชุม อบรม รณรงค์ 
ในชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัลใน
การประกวดหมูบ่า้นจัดการขยะด้วยตนเองและ
ค่าอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หมูบ่า้นจัดการขยะ ฯลฯ  
อ านาจหน้าที่ : พระราชบญัญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม

     100,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขมลพิษ
ทางอากาศ

เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหามลพิษทางอากาศ เช่น การรณรงค์งด
เผาขยะ การท าปุย๋หมกัจากเศษใบไมแ้ละวัสดุ
ทางการเกษตร ค่าจัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ที่เกีย่วข้อง 
ค่าจัดประชุม อบรม ฯลฯ 
อ านาจหน้าที่ : พระราชบญัญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม

      50,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

150,000     

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าจ่างเหมาบริการ : งานก าจัด

ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู กอง
สาธารณสุข ฯ

ค่าจา้งเหมาบริการใหผู้้รับจา้งเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซ่ึงมิใช่เปน็การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือส่ิงกอ่สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงาน
บคุคลภายนอกในการจดัเกบ็มูลฝอยริมถนนสายหลัก 
การท าปุย๋หมัก ธนาคารกิง่ไม้ใบไม้เพือ่ชุมชน การ
ปฏิบติังานจดัเกบ็มูลฝอยทั่วไปหรือค่าใช้จา่ยอย่างอืน่ที่มี
ลักษณะเดียวกนั ฯลฯ ค่าจา้งเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจา้งเหมาพนักงานเกบ็ขยะ ค่าจา้งเหมาเกบ็
กวาดขยะท าความสะอาดถนน จา้งเหมาปราบวัชพชื 
ดูแลต้นไม้ ค่าจา้งเหมาท าของ และค่าจา้งเหมาอืน่ ๆ 
ฯลฯ ที่เกีย่วกบัการด าเนินงานตามภารกจิและอ านาจ
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน ที่สามารถเบกิจา่ยได้ตามความ
จ าเปน็และประหยัด

  1,100,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1,100,000  

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเหมอืงฝาย เปน็ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเหมอืงฝาย ค่าพัฒนา

ผู้ดูแลเหมอืงฝาย ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้
ราษฎรได้มน้ี าใช้ในการอปุโภค บริโภคตลอดปี

  50,000.00 อบต.แม่สูน งานวิชาการเกษตร
 ส านักปลัด ฯ

2 โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ

เปน็ค่าด าเนินโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ได้แก่ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพชื กิจกรรม
ปลูกรักษาพนัธุกรรมพชื กิจกรรมอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์
พนัธุกรรมพชื กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพนัธุกรรมพชื กิจกรรมวาง
แผนพฒันาพนัธ์ุพชื กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชื และกิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พชื เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ แผ่นพบั ค่าจัดท าคู่มือปฏิบติังาน ค่าตอบแทน การ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าใบ
ประกาศนียบตัร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่าย   อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตามความจ าเปน็และประหยัด

20,000.00  อบต.แม่สูน งานวิชาการเกษตร
 ส านักปลัด ฯ

70,000      

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02    

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข
6.1  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจ้างเหมาบริการ : กอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
จ้างเหมาบคุคลด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

90,000      อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการทดสอบคุณภาพน  า เปน็ค่าในการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน  า เช่น น  า
เพื่อการอุปโภค น  าเสียต่างๆ ฯลฯ อ านาจ
หน้าที ่: พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม

      20,000 อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม
ไข้เลือดออก

เปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุ อปกรณ์ ในการ
ด าเนินงาน ค่าประชุม อบรม รณรงค์ ในชุมชน 
ฯลฯ  อ านาจหน้าที ่: พระราชบญัญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม

    145,000 อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้

เปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบา้ เช่น ค่าวัสดุ อปกรณ์ ในการด าเนินงาน 
ค่าประชุม อบรม รณรงค์ ในชุมชน ฯลฯ  อ านาจ
หน้าที ่: พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม

      55,000 อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02    

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข
6.1  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการอบรมปอ้งกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อในชุมชน

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมป้องกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน เช่น ค่าอบรม ประชุม
 ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจ าเป็นและ
ประหยัด

      20,000 อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการอาหารปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาหารปลอดภัย 
เช่น ค่าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ตามความจ าเป็นและประหยัด

      20,000 อบต.แมสู่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

350,000    



แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจ้างเหมาบริการ : ส านักปลัด จ้างเหมาบคุคลด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจ

หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 ส านักปลัด ฯ

1,050,000  อบต.แม่สูน ส านักปลัดฯ

2 โครงการค่าใช้จ่ายการด าเนินคดี
และระงับข้อพพิาท

เปน็ค่าเบี้ยเล้ียงพยาน, ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบข้อเทจ็จริง, ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าเสียหาย, 
หนี้ตามค าพพิากษา ฯลฯ 

      40,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

3 โครงการคุ้มครองดูแลสาธารณะ
สมบติัแผ่นดิน

เปน็ค่ารังวัด วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ       20,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

4 โครงการจัดงานวันรัฐพธีิ เปน็ค่าด าเนินการโครงการจัดงานวันรัฐพธีิต่างๆ 
ที่ส าคัญ เช่น วันจักรี วันพอ่ วันแม่ วันปยิ
มหาราช ฯลฯ

      50,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง กรณีการเลือกต้ัง
ซ่อมหรือครบวาระ หรือมีการแบง่แยกหมู่บา้น
ใหม่ ฯลฯ 

    500,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

6 โครงการ อบต. พบประชาชน เปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน 
เช่น  ค่าอบรม ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอุปกรณ์  จัดซ้ือส่ิงของ และเคร่ืองด่ืม  
ฯลฯ  

      80,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของ
บคุลากรทอ้งถิน่

เปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
ใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วน
ต าบลพนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ฯลฯ ใหม้ีทกัษะ
ความรู้เพิ่มขึน้ สามารถปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

    250,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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8 โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรสู่ประชาคมอาเซียน

 ค่าอบรม ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
เคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์  จัดซ้ือส่ิงของ ฯลฯ และ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจ าเปน็และประหยัด

      60,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน
กฎหมาย

ค่าจัดอบรมใหค้วามรู้ด้านกฏหมายส าหรับ
ประชาชน เปน็ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง เคร่ืองด่ืม  ค่าอุปกรณ์  ค่าจัดซ้ือส่ิงของ ฯลฯ 
และ ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจ าเปน็และประหยัด

      10,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

10 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุุน เคร่ืองดูดฝุุน ขนาด 2000 วัตต์
จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน
 - สามารถดูดฝุุนและน้ า
 - -ขนาด 2000 วัตต์
 - มีแผ่นกรองและถุงเก็บฝุุน

        4,600 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

11 จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก ชุดโซฟาไม้บนุวม จ านวน 1 ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐาน  เปน็ชุดโซฟารับแขก ใน 1 ขุด 
ประกอบด้วย โต๊ะกลาง ขนาด(กว้าง x ลึก x สูง) 
120 x 60 x 48 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว
 โต๊ะข้าง ขนาด(กว้าง x ยาว x สูง) 60 x 60 x 48
 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว   โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด
(กว้าง x ลึก x สูง) 167 x 65 x 88 เซนติเมตร  
จ านวน 1 ตัว  โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด(กว้าง x ลึก x 
สูง) 80 x 68 x 95 เซนติเมตร  จ านวน 2 ตัว

      29,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ
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12 จัดซ้ือ โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟตุ จัดซ้ือ โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดกว้าง 
5 ฟตุ(153.4 เซนติเมตร) ลึก 77.3 เซนติเมตร สูง
 75.0 เซนติเมตร 

        4,700 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

13 จัดซ้ือพดัลมต้ังพื้น จัดซ้ือ พดัลม จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน 
เปน็พดัลมไฟฟาูแบบต้ังพื้น  ขนาด 18 นิ้ว(450 
mm.) , ใช้ไฟฟาูขนาด 220 V. AC. 50 HZ. , 
ปรับมุมก้ม-เงยได้ สามารถปรับระดับพดัลม สูง/
ต่ าได้ มีปุุมปรับส่ายอิสระ , มีสวิทซ์ ปดิ/เปดิ 
ความเร็ว 3 ระดับ

        1,190 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

14 จัดซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง(Mixer Amplifier) , มี
ช่องต่อสัญญาณเข้า จ านวนไม่น้อยกว่า 16 
ช่องสัญญาณ(8 โมโม + 4 สเตริโอ) , มีช่องต่อ
แบบ USB ส าหรับเชื่อมต่อสัญญาณ เข้า/ออก 
กับคอมพวิเตอร์ , มีดิจิตอลเอฟเฟค็ SPX ในตัวไม่
น้อยกว่า 24 โปรแกรม พร้อมสามารถปรับแต่งค่า
 Parameter ได้ , ใช้กับกระแสไฟฟาู 220 V(โวลต์)

      19,500 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ
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15 จัดซ้ือล าโพงอเนกประสงค์แบบ
เคล่ือนที่

ล าโพงอเนกประสงค์แบบเคล่ือนที่ จ านวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน เปน็ชุดล าโพงอเนกประสงค์
แบบเคล่ือนที่ขนาด 15 นิ้ว มีช่องต่อ 
Microphone , USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ
 BLUTOOTH พร้อมไมโครโฟนไร้สาย UHFคู่ 
(ความถี ่801.15-801.85 MHZ)และมีชุดล้อลาก
และแบตเตอร่ีภายในตัว เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายในการใช้ภาคสนาม 

        7,500 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

16 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน , มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย , 
มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB , มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย ,  มี DVD-RW
 หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย , มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง , มีแปนูพิมพ์และเมาส์ , มี
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :
 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

      32,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ
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17 จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง คุณลักษณะพื้นฐาน ปั๊มผลิตจาก
วัสดุอัลลอยด์ และ วาล์วโลหะ คุณภาพสูง ทนทาน , พร้อมที่
เก็บสายไฟ และท่อฉีดน้ าเคล่ือนย้ายสะดวก , หัวฉีดหมุนได้ 3
 แบบ (หัวฉีดน้ าแรงดันสูง / หัวฉีดใบพัด / หัวฉีดเทอร์โบ) , 
ก าลังไฟ(วัตต์) : 1500 W , ปริมาณการผลิต(ลิตร/ชั่วโมง) : 
350 , ประเภทแรงดันน้ า(บาร์ : 120 , ชนิดปืนอัดฉีด : ปืนฉีด
ยาว , อุณหภูมิน้ าสูงสุด(องศา) : 40

        6,900 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

18 ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพงึ
พอใจ

ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของ อบต.แม่สูน

      20,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

19 อุดหนุนเทศบาลต าบลสันทราย 
โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ฯ

เปน็เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดับ
อ าเภอ ประจ าปงีบประมาณ 2562

      20,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

20 โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
เช่น  ค่าเคร่ืองเสียง  เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์ จัดท าปาูย การประชาสัมพนัธ์  

      20,000 อบต.แมสู่น งานนโยบาย
และแผน ส านัก

ปลัด ฯ

21 โครงการสนับสนุนกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน เช่น  ค่าเคร่ืองเสียง  เคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ จัดท าปาูย การ
ประชาสัมพนัธ์  ฯลฯ  

      10,000 อบต.แมสู่น งานนโยบาย
และแผน ส านัก

ปลัด ฯ

22 ค่าจ้างเหมาบริการ : กองคลัง จ้างเหมาบคุคลด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารงานคลัง 
กองคลัง

    100,000 อบต.แมสู่น กองคลัง
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23 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน  การ
พฒันาระบบจัดเก็บรายได้ของต าบลแม่สูน ใหไ้ด้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฯลฯ

    110,000 อบต.แมสู่น กองคลัง

24 โครงการฝึกอบรมเพื่อการพฒันา
องค์ความรู้เกีย่วกับการ
ปฏิบติังาน การจัดเก็บรายได้ 
การเงินการคลัง และการพสัดุ

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการ
พฒันาองค์ความรู้เกีย่วกับการปฏิบติังาน การ
จัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง และการพสัดุ 
ได้แก ่ค่าปาูย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ ฯลฯ

      20,000 อบต.แมสู่น กองคลัง

25 โครงการอบรมคณะกรรมการ
จัดหาพสัดุ

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการ
จัดหาพสัดุ ได้แก ่ค่าปาูย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      20,000 อบต.แมสู่น กองคลัง

26 จัดซ้ือเก้าอีส้ านักงาน เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 10 ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐาน เก้าอีส้ านักงาน เปน็แบบมีล้อพร้อมพนัก
พงิ สามารถปรับระดับสูง/ต่ าได้  ขนาด(กว้างx
ยาวxสูง) 60x65x92 เซนติเมตร 

      18,500 อบต.แมสู่น กองคลัง



แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

27 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์:
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
 จ านวน 2 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย , 
 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB , มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย , มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง , มีแปนูพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 3 ล าดับที่
 7 เปน็ไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป(ี2561-2564)ฉบบัเพิ่มเติม 
คร้ังที่ 1 (ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 57 ล าดับที่ 21

      32,000 อบต.แมสู่น กองคลัง

28 ส ารองจ่ายกรณีภัยพบิติั เป็นค่าใชจ้า่ยในกรณีฉกุเฉนิจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงไมส่ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เชน่ การเกดิสาธารณภัยต่าง ๆ 
(อทุกภัย อคัคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว 
ดินโคลนถล่ม หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือ กรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องจา่ย
นอกเหนือจากที่งบประมาณต้ังจา่ยไว้

    300,000 อบต.แมสู่น ส านักปลัดฯ

2,835,890  



แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อดุหนุนตามโครงการปอ้งกนั

และปราบปรามยาเสพติด ใน
พื้นที่หมูบ่า้น/ชุมชน อ าเภอฝาง 
ประจ าปงีบประมาณ 2562: 
อดุหนุนให ้(ศป.ปส.อ.ฝาง)

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกนัและปราบราม
ยาเสพติด พื้นที่หมูบ่า้น/ชุมชน อ าเภอฝาง ได้แก่ 
ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอปุกรณ์ ที่
จ าเปน็ ฯลฯ

      50,000 อบต.แม่สูน ส านักปลัดฯ

2 อดุหนุนตามโครงการงานรัฐพิธี 
ประจ าป ี2562 : อดุหนุนใหท้ี่ท า
การปกครองอ าเภอฝาง

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันรัฐพิธี 
ประจ าป ี2562 ได้แก่ ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าอปุกรณ์ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

      27,500 อบต.แม่สูน ส านักปลัดฯ

3 อดุหนุนตามโครงการมหกรรมไม้
ดอกไมป้ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 : 
อดุหนุนใหท้ี่ท าการปกครอง
อ าเภอฝาง

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมไมด้อกไมป้ะ
ดับจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าอปุกรณ์ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

      40,000 อบต.แม่สูน ส านักปลัดฯ

4 อดุหนุนตามโครงการประเพณี
สงกรานต์ ประจ าป ี2562 : 
อดุหนุนใหท้ี่ท าการปกครอง
อ าเภอฝาง

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าป ี2562 ได้แก่ ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าอปุกรณ์ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

      10,000 อบต.แม่สูน ส านักปลัดฯ

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 อดุหนุนตามตามโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E 
ประเทศไทย) : อดุหนุนให้
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 334

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E ประเทศ
ไทย ได้แก่ ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าอปุกรณ์ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

      70,000 อบต.แม่สูน ส านักปลัดฯ

197,500     



แบบ ผด 02

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร
7.3  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจ้างเหมาบริการ : กองช่าง จ้างเหมาบคุคลด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ อบต.

แม่สูน : กลุ่มงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
กองช่าง

300,000    อบต.แม่สูน กองช่าง

2 จัดซ้ือกล้องระดับ จัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เทา่ จ านวน 1 ชุด
1) เปน็กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง 2) กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็
ภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ 3) มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เทา่
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 
มิลลิเมตร 5) ขนาดความกว้างของภาพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร 
   ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 6) ระยะ
มองเหน็ภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensatorที่มีช่วงการท างานของ
ระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา 9) ความละเอียดในการ
ท าระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน+ / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 
มิลลิเมตรหรือไวกว่า 11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีด
ก ากับทกุ ๆ 1 องศา 12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่
น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่านมุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา 15) ต้องได้รับ
ประกาศนียบตัร ISO 9001 16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทอืนได้ (2) มีขาตังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้
 พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด (3) มีฝาครอบเลนส์
(4) มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ากล้อง หมายเหตุ : การพิจารณาค่า
ความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่าย่ิงน้อยย่ิงดี

      34,000 อบต.แม่สูน กองช่าง

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด 02

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร
7.3  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                               บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 จัดซ้ือเคร่ืองหกิัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทยีมแบบพกพา

เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา 
ราคาตัวละ 25,000.-บาท จ านวน 1 เคร่ือง
1) มีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3) บนัทกึข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และ สร้าง
เส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4) บนัทกึข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต าแหน่งสถานที่ส าคัญ
ไม่น้อยกว่า 500,000 ต าแหน่ง
6) มีเข็มทศิอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความ
ดันบรรยากาศ
7) มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB 
port แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทยีม แบบพกพา มีชื่อ
เรียกอื่นคือ เคร่ืองอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์

      25,000 อบต.แม่สูน กองช่าง

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาท)ี  จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ,  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
 (Wi-Fi) ได้ , มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

        7,900 อบต.แม่สูน กองช่าง

366,900    




