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เรื่อง   ให้ใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2564 

 

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

  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนได้รวบรวม
โครงการท่ีปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณและรวมถึงโครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีตําบลแม่สูน จําแนกตามยุทธศาสตร์ จัดทําข้ึนเป็นร่าง
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2564 เสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาตําบลแม่สูน ในการ
ประชุม เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 

  ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558 หมวด 5 : การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 (1) (2) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559      
ข้อ 12 ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน เพ่ือเป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้วางไว้ต่อไป รายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา ปรากฏ
ดังเอกสารแนบท้าย 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  28 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
       (ลงชื่อ) 
               ( นายวันชาต ิ ศิริภัทรนุกูล ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 
 
 
 



คํานํา 
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้จัดทําข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่สูน ได้รวบรวมข้อมูลแผนการดําเนินงานจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ใน
พ้ืนท่ีตําบลแม่สูน ท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับการดําเนินการ
และความสะดวกในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึงสภาพ
ปัญหา ความจําเป็นของประชาชนในพ้ืนท่ีรวมท้ังสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
สูนประกอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 ในการนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนท่ีกรุณา
ให้ข้อมูลเก่ียวกับแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ อาทิเช่น กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย อีกท้ัง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สูน ท่ีได้ช่วยพิจารณาแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องของข้อมูลและระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะดําเนินการในหว้งต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 
 

1.1 แนวคิดในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 กําหนดให้จัดทําแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น” 

แผนการดําเนินงาน เป็นแผนท่ีมีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ ซึ่ง
เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือท่ีจะนํามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ ทําให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึน  
 
1.2 ลักษณะของแผนดําเนินงานประจําปี 
 1.2.1 ความหมายของแผนการดําเนินงานประจําปี หมายถึง แผนปฏิบัติการท่ีจะต้องดําเนินการ
ในปีงบประมาณ มีโครงการ กิจกรรมท่ีแน่นอน และระบุระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 1.2.2 แผนการดําเนินงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณของปีนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการท่ี
บรรจุในเอกสารแผนการดําเนินงานต้องมีความพร้อม 3 ประการ คือ ประการแรก มีความแน่นอนของ
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ ประการท่ี 2 มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค ประการ
สุดท้าย มีรายละเอียดในค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

1.3.1 เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ท่ีจะดําเนินการ
จริงในพ้ืนท่ีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.3.2 เพ่ือให้ท้องถ่ินมีทิศทางการทํางานเชิงปฏิบัติการท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ลดความซ้ําซ้อนของ
โครงการ มีการการประสานและบรูณาการการทํางานกับหน่วยงานการทํางานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

1.3.3 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากข้ึน 
 

1.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ

26 และข้อ 27 ได้กําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
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1.4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

1.4.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการดําเนินงานประจําปี แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  ประกาศเป็นแผนการดําเนินงานประจําปี และปิดประกาศเผยแพร่แผนการดําเนินงานประจําป ี
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินได้ประกาศใช้ และต้อง
ปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน 

 
1.5 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

1.5.1 ช่วยเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
การวางแผน ช่วยทําให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตและช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายใน ก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจนําไปสู่ความ
ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีจะเป็นผลเสียต่อองค์กรโดยรวม 

1.5.2 ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต 
การวางแผน ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาสําคัญข้ึนในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและ

ผู้เก่ียวข้องกับปัญหานั้น ๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการพิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะ
เหตุการณ์ในอนาคต และอาศัยความรู้ความสามารถในการทํานายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย 

1.5.3 ช่วยให้องค์กรมุ่งสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง 
การวางแผน เห็นหลักหรือแนวทางท่ีชัดเจนเก่ียวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ผลงานท่ีจะเกิดข้ึน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้จากแผนงาน
ล่วงหน้า ก่อนจะกระทําใด ๆ อย่างไร ท่ีไหน เม่ือใด ตลอดจนจะใช้เครื่องมือขนาดไหน ประเภทใด จึงจะ
ทําให้เกิดความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึน 

1.5.4 ช่วยให้การทํางานเป็นระบบ 
การวางแผน ช่วยให้การทํางานเป็นระบบและเสริมสร้างกระบวนการทํางานด้านต่าง ๆ ท่ีจะช่วย

ให้การปรับเปลี่ยนทรัพยากรท่ีจะเป็นไปสู่ผลงาน และผลลัพธ์ท่ีคาดหมายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความต้องการท่ีมาจากสภาพแวดล้อมองค์กร 

1.5.5 ช่วยให้การทํางานมีความเป็นไปได ้
การวางแผน ช่วยให้การทํางานสําเร็จ  ท้ังนี้ เพราะการกระทํานั้นมีความยากง่ายแตกต่าง ๆ กัน

โดยท่ัวไปแล้วการกระทําจะยากกว่าการคิดหรือกล่าวแบบผู้บริหารก็คือ การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความ
ยากลําบากมากกว่าการวางแผนมายหลายเท่า การวางแผนจะช่วยให้การกระทํามีความเป็นไปได้มาก
ยิ่งข้ึนจะต้องเป็นไปอย่างมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เป็นระบบทุกส่วนทุกด้าน โดยอาศัยการประสาน
ความร่วมมือซึ่งสามารถรู้ได้ล่วงหน้าจากแผน 

1.5.6 ช่วยให้เกิดการประหยัด 
การวางแผน ช่วยให้มีการกําหนดกลยุทธ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

มีการทําลอง ทดสอบและประเมินถึงผลดี ผลเสีย รวมท้ังวิธีการและข้ันตอนอ่ืน ๆ ของการวางแผนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.5.7 ช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร 
การวางแผน ทําให้การริเริ่มการปฏิบัติงานดี ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ในการควบคุมการทํางาน 

เม่ือมีความร่วมมือ ประสานงานและสอดคลอ้งสัมพันธ์กันทุกส่วน 
1.5.8 ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทํางานเชิงรุก 
การวางแผน ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทํางานเชิงรุก หรือการทํางานเพ่ือป้อกันปัญหาหรือความ

ต้องการมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ในการสร้างความริเริ่มหรือนวัตกรรมต่าง ๆ รวมท้ังการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาให้ยืนอยูแ่ถวหน้าได้ตลอดเวลา 

1.5.9 ช่วยสร้างความสมานฉันท์ 
การวางแผน ช่วยสร้างความสมานฉันท์ เป็นการสร้างสุขภาพท่ีดีข้ึนในองค์กร ทําให้สมาชิกทุกคน 

ทุกหน่วยงาน ย่อมรู้โดยชัดเจนว่า ทําอะไร อย่างไร เม่ือใด และเพ่ือใคร ดังนั้น ผลท่ีเกิดตามมาคือ ความ
ราบรื่น ความร่วมมือ และความสมัครสมาน สามัคคี ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

 
  นอกจากนี้ การวางแผนยังมีประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ องค์กรต้องวางแผนเพ่ือผสาน
กิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือกําหนดสภาพของอนาคตอย่างเป็นระบบ เพ่ือการตัดสินใจท่ีมีเหตุผลและ
เพ่ือการควบคุมให้การดําเนินการบรรลุผลสําเร็จเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การวางแผนยังใช้ในระดับชาติ
และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้นําระดับสูง เพราะการวางแผนยังมีวิธีการและข้ันตอนท่ีใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นการประสานแผน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน 
องค์กร หรือแม้กระท่ังรัฐบาลของประเทศ เพ่ือทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (IS) 17 12.98% 7,495,056.00         13.16% กองช่าง

รวม 17 12.98% 7,495,056.00        13.16%
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (QA)) 12 9.16% 336,000.00            0.59% สํานักปลัด
2.2 แผนงานการศึกษา (QE) 1 0.76% 60,000.00             0.11% สํานักปลัด
2.3 แผนงานสาธารณสุข (QH) 1 0.76% 600,000.00            1.05% กองสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (QW) 1 0.76% 70,000.00             0.12% สํานักปลัด
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (QS) 7 5.34% 330,000.00            0.58% สํานักปลัด
2.6 แผนงานงบกลาง (QC) 5 3.82% 27,800,400.00        48.81% สํานักปลัด

รวม 27 20.61% 29,196,400.00       51.26%
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ZS) 1 0.76% 15,000.00             0.03% สํานักปลัด
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ZS) 1 0.76% 15,000.00             0.03% กองการศึกษา ฯ
3.3 แผนงานการเกษตร (ZA) 6 4.58% 1,196,200.00         2.10% สํานักปลัด

รวม 8 6.11% 1,226,200.00        2.15%
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     4.1 แผนงานการศึกษา (ED) 25 19.08% 13,660,214.00        23.98% กองการศึกษา ฯ
     4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ER) 10 7.63% 417,000.00            0.73% กองการศึกษา ฯ

รวม 35 26.72% 14,077,214.00       24.72%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

4



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข (RH) 2 1.53% 150,000.00            0.26% กองสาธารณสุข ฯ
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน (RB) 2 1.53% 1,120,000.00         1.97% กองสาธารณสุข ฯ
5.2 แผนงานการเกษตร (RA) 2 1.53% 13,000.00             0.02% สํานักปลัด ฯ

รวม 6 4.58% 1,283,000.00        2.25%
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข (HA) 9 6.87% 752,300.00            1.32% กองสาธารณสุข
รวม 9 6.87% 752,300.00           1.32%

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (BA) 29 22.14% 2,926,710.00         5.14% สํานักปลัด ฯ
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (BS) 4 3.05% 170,000.00            0.30% สํานักปลัด ฯ
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (BI) 2 1.53% 614,000.00            1.08% กองช่าง
7.4 แผนงานงบกลาง (BC) 1 0.76% 400,000.00            0.70% สํานักปลัด ฯ

รวม 29 22.14% 2,926,710.00        5.14%

รวมทั้งสิ้น 131 56,956,880.00       
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ผด.02  

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 ก่อสร้างถนน คสล. รอบบริเวณบ้านพัก

ข้าราชการ ฯ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 338.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,352.00 ตารางเมตร

488,856          หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง กองช่าง

2 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง

รางระบายน้ําย่านชุมชน ชนิด ก-30 รางปิด ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 180.00 เมตร 487,400          หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง กองช่าง

3 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ

รางระบายน้ําย่านชุมชน ชนิด ก-30 รางปิดขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 180.00 เมตร 488,100          

หมู่ที่ 11 บ้านสันป่า
เกี๊ยะ

กองช่าง

4 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบ เป็นรางระบายน้ํา
ย่านชุมชน ชนิด ก-30  รางปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 180.00 เมตร และ รางดินขุด ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 172.00 เมตร

495,400          
หมู่ที่ 14 บ้านสันติ

พัฒนา
กองช่าง

5 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบ เป็นรางระบายน้ํา
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 รางปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 116.00 เมตร

312,900          
หมู่ที่ 16 บ้านหนอง

ยาวใต้
กองช่าง

6 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบ เป็นรางระบายน้ํา
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 รางปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 156.00 เมตร

426,400          
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาว

เหนือ
กองช่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก

รางระบายน้ําย่านชุมชน ชนิด ก-30 รางปิด ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 180.00 เมตร 489,600          หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก กองช่าง

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ผด.02  

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

8 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย

รางระบายน้ําย่านชุมชน ชนิด ก-30 รางปิด ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 120.00 เมตร และ รางเปิด ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 27.00 เมตร

387,800          หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย กองช่าง

9 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ

รางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบ เป็นรางเปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.85 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 250.00 เมตร 301,600          หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ กองช่าง

10 ก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา

รางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(รางริน) รูปแบบ เป็นรางเปิด 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 180.00 เมตร 452,600          หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา กองช่าง

11 ก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง

รางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางริน) รูปแบบ เป็นรางเปิด 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 143.00 เมตร 338,900          หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง กองช่าง

12 ก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์

รางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(รางริน) รูปแบบ เป็นรางเปิด 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 160.00 เมตร 403,300          

หมู่ที่ 8 บ้านนิคม:เพชร
ไพฑูรย์

กองช่าง

13 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 9 บ้านสันดินแดง

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 10.0 เมตร แบบไม่มีทางเท้า 685,000          หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง กองช่าง

14 ต่อเติมผนังอาคารจักรพรรดิ์ ต่อเติมผนังอาคารจักรพรรดิ์ ขนาดยาว 32.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร ตามการออกแบบและประมาณราคา ที่ อบต.แม่สูน
กําหนดและได้รับอนุมัติแบบแล้ว

          300,000 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง กองช่าง
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ผด.02  

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

15 ปรับปรุงผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเสริมผิว ASPHALT 
CONCRET หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง 
ซอย 1

ปรับปรุงผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริม
ผิว ASPHALT CONCRET ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,320.00 ตารางเมตร

447,100          หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง กองช่าง

16 ปรับปรุงผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเสริมผิว ASPHALT 
CONCRET หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง

ปรับปรุงผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริม
ผิว ASPHALT CONCRET ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,440.00 ตารางเมตร

491,600          หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง กองช่าง

17 ปรับปรุงผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเสริมผิว ASPHALT 
CONCRET หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว

ปรับปรุงผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริม
ผิว ASPHALT CONCRET ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
365.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,460.00 ตารางเมตร

498,500          หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว กองช่าง

17 7,495,056     
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แบบ ผด 02  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย
เพื่อบรรเทาทุกข์รวมถึงการป้องกัน ตลอดจนการ
เฝ้าระวัง ฯลฯ

      100,000 อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 จัดตั้งชุดปฏิบัติการ/การจัดทําทะเบียนหรือ
ข้อมูลสถิต/ิการอบรมสาธิต/ฯลฯ

       25,000 อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

         5,000 อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน (อปพร.) การฝึกอบรมทบทวนประจําปีให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

       50,000 อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

5 โครงกาฝึกอบรมทบทวน (ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา)

การฝึกอบรมทบทวนประจําปีให้กับอาสาสมัครจิต
อาสาภัยพิบัติ ฯ

       50,000 อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

6 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ํา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันเด็ก
จมน้ําให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการระวังรักษาความปลอดภัย

       15,000 อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 โครงการการรณรงค์ความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดตั้งชุดปฏิบัติการ/การจัดทําทะเบียนหรือข้อมูล
สถิต/ิการอบรมสาธิต/ฯลฯ

       10,000 อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

8 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยให้
เพียงพอตลอดทั้งปีงบประมาณ

         5,000 อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

9 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยให้
เพียงพอตลอดทั้งปีงบประมาณ

7,000         อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

10 วัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยให้
เพียงพอตลอดทั้งปีงบประมาณ

20,000       อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

11 วัสดุดับเพลิง จัดซื้อวัสดุดับเพลิงที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยให้เพียงพอตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ

25,000       อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน
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แบบ ผด 02  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

12 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อ เครื่องรับส่ง - วิทย ุระบบ VHF / FM 
ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต ์ราคาเครื่องละ 12,000.-
บาท จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี ้ใน 1 
ชุด ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 
1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

24,000       อบต.แม่สูน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 อบต.แม่สูน

12 336,000    
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 

ในช่วงปิดภาคเรียน
เป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง และให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

       60,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

1 60,000      

2.3.  แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

อบต.แม่สูน
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
แม่สูน เช่น ค่าอบรม ค่าน้ํามัน ยานพาหนะ จัดซื้อ
อุปกรณ ์เวชภัณฑ ์ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

    600,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ฯ

1     600,000

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตําบลแม่สูน
ดําเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพในชุมชนของตนเอง 
เช่น ค่าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

      70,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด

1       70,000

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข 

ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด

      25,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุสร้าง
พื้นที่การเรียนรู้และการดูแลกัน
ในชุมชนตําบลแม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้สูงอายุสร้างพื้นที่การ
เรียนรู้และการดูแลกันในชุมชนตําบลแม่สูน ได้แก่ ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ ์ฯลฯ

      45,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตําบลแม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตําบลแม่สูน ได้แก่ ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด

      15,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตําบลแม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตําบลแม่สูน ได้แก ่ค่าป้าย ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      50,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5 โครงอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
การเรียนรู้ผู้สูงอายุตําบลแม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
การเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุตําบลแม่สูน ฯลฯ ให้มี
ทักษะความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น และค่าใช้
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     120,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด

6 โครงการอบรมสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนตําบลแม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนตําบลแม่สูน ได้แก ่ค่าป้าย ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

      45,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด

7 อุดหนุนตามตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี : อุดหนุนให้กลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลแม่สูน

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ตําบลแม่สูน เพื่อดําเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี ประจําปีงบประมาณ 2564

      30,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด ฯ

7      330,000
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แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ
เป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุจํานวน 2,860 คน จํานวน 12 
เดือน
อาย ุ60 - 69 ป ีจํานวน 1,919 คน
อาย ุ70 - 79 ป ีจํานวน 639 คน
อาย ุ80 - 89 ป ีจํานวน 250 คน
อาย ุ90 ปีขึ้นไป จํานวน 52 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

   22,208,400 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด ฯ

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ

เป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน 470 คนๆ ละ 800 
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559

  4,512,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด ฯ

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เป็นเงินค่าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว มีฐานะยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
จํานวน 100 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

    600,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนาชุมชน
 สํานักปลัด ฯ

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 จ่ายสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ ระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที ่อบต.แม่สูน

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่สูน จํานวน 380,000 บาท ในอัตรา
ร้อยละ 50 ของเงินจัดสรร สปสช. ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
พ.ศ. 2557

    380,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแม่สูน

จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม่สูน 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกัน
จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนและสังคม
ในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ฯ

    100,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

5    27,800,400
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แบบ ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
ยกระดับการผลิต ขยายโอกาสทางการตลาด

15,000      อบต.แม่สูน งานพัฒนา
ชุมชน สํานัก

ปลัด

1 15,000      

3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชน
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ ประชาชนใน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาสถานที่
รองรับการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยว

      15,000 อบต.แม่สูน งานพัฒนา
ชุมชน สํานัก

ปลัด

1 15,000      

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.3  แผนงานการเกษตร
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานเกษตรและของดี

ตําบลแม่สูน
จัดงานเกษตรและของดีตําบลแม่สูน จํานวน 1 
ครั้ง เป็นระยะเวลา 5 วัน ประกอบด้วย การจัด
ประกวดผลิตผลการเกษตร ออกร้านจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประชุมวิชาการเกษตร 
การจัดอบรมสาธิตวิชาการเกษตร การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่วิชาการ
 ฯลฯ

    100,000 ตําบลแม่สูน
งานวิชาการ

เกษตร:สํานักปลัด

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล
แม่สูน

การเผยแพร่ความรู้วิชาการเกษตรสู่ชุมชน โดย
การจัดเป็นนิทรรศการประจําที่และเคลื่อนที่ การ
จัดอบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่ง
เรียนรู้ บริการสําหรับเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนรองรับการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก

    269,000 ตําบลแม่สูน
งานวิชาการ

เกษตร:สํานักปลัด

3 โครงการศูนย์เรียนรู้การทําน้ําหมัก
ชีวภาพ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําน้ําหมักชีวภาพ
 สําหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป       20,000 ตําบลแม่สูน

งานวิชาการ
เกษตร:สํานักปลัด

4 โครงการส่งเสริมประชาชนในการ
ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมให้ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต สําหรับ
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป       20,000 ตําบลแม่สูน

งานวิชาการ
เกษตร:สํานักปลัด

5 จัดซื้อรถไถพรวนดินจํานวน 1 คัน จัดซื้อ รถไถพรวนดิน เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
 ขนาด 5.8 แรงม้า จํานวน 1 คัน       39,000 ตําบลแม่สูน

งานวิชาการ
เกษตร:สํานักปลัด

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.3  แผนงานการเกษตร
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานการ
เรียนรู้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ฯ

พัฒนาและปรับปรุงฐานการเรียนรู้ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย โรงเรือน
เลี้ยงสุกร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
16.00 เมตร , โรงเรือนเลี้ยงไก่ คสล.ชั้นเดียว ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 9.00 เมตร , โรงเรือนเลี้ยง
ไส้เดือน คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 
6.00 เมตร , โรงสูบน้ํา คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 3.00 เมตร , ขยายเขตไฟฟ้าภายใน 
ระยะทาง 100.00 เมตร , ถังเก็บน้ํา เพื่อการเกษตร 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5.30 เมตร , อาคารเก็บ
พัสดุเกษตร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว
 6.00 เมตร

    748,200 ตําบลแม่สูน
งานวิชาการ

เกษตร:สํานักปลัด

6 1,196,200  
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่

ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

30,000      อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 40,000 บีทียู ราคา
เครื่องละ 51,200.-บาท จํานวน 2 เครื่อง มี
คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 24 
ลําดับที่ 10.6.1 รายการย่อยที่ 10 คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป หน้า 84-85

    102,400 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ราคาตู้ละ 7,000.-
บาท จํานวน 3 ตู้ คุณลักษณะ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า
 22 ลําดับที่ 10.14 รายการที่ 10.14.2 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 87

      21,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
 บาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ราคาตู้ละ 5,500.-บาท
 จํานวน 4 ตู้ มีคุณลักษณะ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า
 27 ลําดับที่ 10.14.1  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
หน้า 87

22,000      อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

5 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ : งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

จ้างเหมาบริการงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของ อบต.แม่สูน : งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

    250,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซื้อสิ่งของ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
เครื่องดนตร ีฯลฯ

      50,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และ อื่น ๆ ที่จําเป็น

      50,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

8 โครงการนิเทศการติดตามการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางระบบการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และ อื่น ๆ ที่จําเป็น

        5,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

9 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะแนวทางการศึกษา
ต่อให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และ อื่น ๆ ที่จําเป็น

        5,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

10 โครงการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอาหารกลางวันของ
สถานศึกษา

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของสถานศึกษา เป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และ อื่น ๆ ที่
จําเป็น

        5,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

(ยอดรวม)   4,093,499 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน 
ระดับประถมศึกษา

ค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ จํานวน 229 คน อัตราคนละ 20 
บาท จํานวน 200 วัน

   916,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา: โรงเรียน
บ้านล้องอ้อสังกัดกองการศึกษา

    20,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.3 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบ ADSL และระบบ 
WIFI

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ 
ADSL และระบบ WIFI: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    16,800 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุด : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด: โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ

   100,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน: โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

    40,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา : โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา: 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    50,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

11.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) : โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ

   500,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น : โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    30,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.9 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา: 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    15,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา : โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    40,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว : โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    40,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.12 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจนระดับประถมศึกษา

ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับ
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) (จํานวนเต็มรวม 150 คน) 
อัตราคนละ 500.-บาท/ภาคเรียน จัดสรรรายบุคคลโดยใช้
ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนของกองทุนเสมอภาค
ทางการศึกษา(กสศ) โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    60,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

24



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

11.13 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว): โรงเรียนบ้านล้องอ้อ    419,300 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.14 ค่าหนังสือเรียน : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ค่าหนังสือเรียน: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ    117,829 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.15 ค่าอุปกรณ์การเรียน : โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ

ค่าอุปกรณ์การเรียน: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ     74,300 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.16 ค่าเครื่องแบบ : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ค่าเครื่องแบบ: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ     77,700 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.17 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อส

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ    105,970 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.18 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    40,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.19 ค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง: 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    40,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.20 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ ฯ : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ฯ : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    80,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.21 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น : โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

    30,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

11.22 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    50,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.23 โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบ
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฏกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    33,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.24 โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบ
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฏกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561: โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    11,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.25 โครงการศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย : โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ

    15,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.26 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ : โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ

    30,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.27 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญประจําปี
 : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญประจําปี : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    20,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

11.28 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลฯ) : โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน(จ้างเหมาบริการ บุคคล ฯ)  : โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ

   980,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.29 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมสาธารณูปโภค : โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    20,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.30 ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

      4,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.31 โครงการเปิดบ้านวิชาการ ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านวิชาการ : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ     25,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.32 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด : โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

    30,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.33 โครงการดูแล/ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    30,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.34 ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน : 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ     15,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

11.35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box 
for New DLTV โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital 
Life Box for NEW DLTV : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    10,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11.36 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการการศึกษา : โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

      7,600 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

(ยอดรวม)   1,324,340 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.1 ค่าอาหารกลางวัน ศพด แม่สูน
หลวง

ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ ฯ บ้าน
แม่สูนหลวง จํานวน 10 คน อัตราคนละ 20.-บาท
 จํานวน 245 วัน

      49,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศพด แม่สูนหลวง

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านแม่สูนหลวง จํานวน 10 คน อัตราคนละ
 1700.-บาท/ปี

      17,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.3 ค่าหนังสือเรียน ศพด แม่สูนหลวง ค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่
สูนหลวง จํานวน 10 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี

        2,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด แม่สูน
หลวง 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
แม่สูนหลวง จํานวน 10 คนอัตราคนละ 200.-
บาท/ปี

        2,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.5 ค่าเครื่องแบบ ศพด แม่สูนหลวง ค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สูน
หลวง จํานวน 10 คน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ศพด แม่สูนหลวง

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านแม่สูนหลวง จํานวน 10 คน อัตรา
คนละ 430.-บาท/ปี

        4,300 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศพด 
แม่สูนหลวง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด 
แม่สูนหลวง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์         3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for 
NEW DLTV  ศพด แม่สูนหลวง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW 
DLTV

        3,125 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.10 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู ศพด แม่สูน
หลวง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         3,750 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.11 ค่าอาหารกลางวัน ศพด บ้าน
ต้นส้าน

ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ ฯ บ้าน
ต้นส้าน จํานวน 21 คน อัตราคนละ 20.-บาท 
จํานวน 245 วัน

      102,900 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.12 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศพด บ้านต้นส้าน

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านต้นส้าน จํานวน 21 คน อัตราคนละ 
1700.-บาท/ปี

      35,700 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.13 ค่าหนังสือเรียน ศพด บ้านต้นส้าน ค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ต้นส้าน จํานวน 21 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี

        4,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.14 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด บ้าน
ต้นส้าน

ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ต้นส้าน จํานวน 21 คนอัตราคนละ 200.-บาท/ปี

        4,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.15 ค่าเครื่องแบบ ศพด บ้านต้นส้าน ค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้นส้าน
 จํานวน 21คน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี

        6,300 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.16 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ศพด บ้านต้นส้าน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านต้นส้าน จํานวน 21 คน อัตราคนละ 
430.-บาท/ปี

        9,030 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศพด 
บ้านต้นส้าน

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด 
บ้านต้นส้าน

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์         3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for 
NEW DLTV  ศพด บ้านต้นส้าน

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW 
DLTV

        3,125 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.20 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู ศพด บ้าน
ต้นส้าน

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         3,750 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.21 ค่าอาหารกลางวัน ศพด บ้านสัน
มะม่วง

ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ ฯ บ้าน
สันมะม่วง จํานวน 17 คน อัตราคนละ 20.-บาท 
จํานวน 245 วัน

      83,300 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.22 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศพด บ้านสันมะม่วง

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านสันมะม่วง จํานวน 17 คน อัตราคนละ 
1700.-บาท/ปี

      28,900 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.23 ค่าหนังสือเรียน ศพด บ้านสัน
มะม่วง

ค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสัน
มะม่วง จํานวน 17 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี

        3,400 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.24 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด บ้าน
สันมะม่วง

ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
สันมะม่วง จํานวน 17 คนอัตราคนละ 200.-
บาท/ปี

        3,400 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.25 ค่าเครื่องแบบ ศพด บ้านสัน
มะม่วง

ค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสัน
มะม่วง จํานวน 17 คน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี

        5,100 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.26 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ศพด บ้านสันมะม่วง

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านสันมะม่วง จํานวน 17 คน อัตราคน
ละ 430.-บาท/ปี

        7,310 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.27 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศพด 
บ้านสันมะม่วง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด 
บ้านสันมะม่วง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์         3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for 
NEW DLTV  ศพด บ้านสันมะม่วง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW 
DLTV

        3,125 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.30 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู ศพด บ้าน
สันมะม่วง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         3,750 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.31 ค่าอาหารกลางวัน ศพด บ้าน
หนองยาว

ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ ฯ บ้าน
หนองยาว จํานวน 26 คน อัตราคนละ 20.-บาท 
จํานวน 245 วัน

      127,400 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.32 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศพด บ้านหนองยาว

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านหนองยาว จํานวน 26 คน อัตราคนละ 
1700.-บาท/ปี

      44,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.33 ค่าหนังสือเรียน ศพด บ้านหนอง
ยาว

ค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองยาว จํานวน 26 คน อัตราคนละ 200.-
บาท/ปี

        5,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.34 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด บ้าน
หนองยาว

ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองยาว จํานวน 26 คนอัตราคนละ 200.-
บาท/ปี

        5,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.35 ค่าเครื่องแบบ ศพด บ้านหนอง
ยาว

ค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนอง
ยาว จํานวน 26 คน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี

        7,800 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.36 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ศพด บ้านหนองยาว

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านหนองยาว จํานวน 26 คน อัตราคน
ละ 430.-บาท/ปี

      11,180 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.37 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศพด 
บ้านหนองยาว

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด 
บ้านหนองยาว

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์         3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for 
NEW DLTV  ศพด บ้านหนองยาว

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW 
DLTV

        3,125 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.40 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู ศพด บ้าน
หนองยาว

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         3,750 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.41 ค่าอาหารกลางวัน ศพด บ้าน
หนองยาว กรมศาสนา

ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ ฯ บ้าน
หนองยาว กรมศาสนา จํานวน 28 คน อัตราคน
ละ 20.-บาท จํานวน 245 วัน

      137,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.42 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศพด บ้านหนองยาว กรมศาสนา

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านหนองยาว กรมศาสนา จํานวน 28 คน 
อัตราคนละ 1700.-บาท/ปี

      47,600 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.43 ค่าหนังสือเรียน ศพด บ้านหนอง
ยาว กรมศาสนา

ค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองยาว กรมศาสนา จํานวน 28 คน อัตราคน
ละ 200.-บาท/ปี

        5,600 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.44 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด บ้าน
หนองยาว กรมศาสนา

ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองยาว กรมศาสนา จํานวน 28 คนอัตราคนละ
 200.-บาท/ปี

        5,600 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.45 ค่าเครื่องแบบ ศพด บ้านหนอง
ยาว กรมศาสนา

ค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนอง
ยาว กรมศาสนา จํานวน 28 คน อัตราคนละ 
300.-บาท/ปี

        8,400 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.46 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ศพด บ้านหนองยาว กรมศาสนา

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านหนองยาว กรมศาสนา จํานวน 28 
คน อัตราคนละ 430.-บาท/ปี

      12,040 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.47 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศพด 
บ้านหนองยาว กรมศาสนา

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.48 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด 
บ้านหนองยาว กรมศาสนา

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์         3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for 
NEW DLTV  ศพด บ้านหนอง
ยาว กรมศาสนา

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW 
DLTV

        3,125 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.50 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู ศพด บ้าน
หนองยาว กรมศาสนา

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         3,750 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.51 ค่าอาหารกลางวัน ศพด บ้านแม่
สูนน้อย

ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ ฯ บ้าน
แม่สูนน้อย จํานวน 20 คน อัตราคนละ 20.-บาท 
จํานวน 245 วัน

      98,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.52 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศพด บ้านแม่สูนน้อย

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านแม่สูนน้อย จํานวน 20 คน อัตราคนละ 
1700.-บาท/ปี

      34,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.53 ค่าหนังสือเรียน ศพด บ้านแม่สูน
น้อย

ค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่
สูนน้อย จํานวน 20 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี

        4,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.54 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด บ้าน
แม่สูนน้อย

ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
แม่สูนน้อย จํานวน 20 คนอัตราคนละ 200.-
บาท/ปี

        4,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.55 ค่าเครื่องแบบ ศพด บ้านแม่สูน
น้อย

ค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สูน
น้อย จํานวน 20 คน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี

        6,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.56 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ศพด บ้านหนองยาว

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านหนองยาว จํานวน 20 คน อัตราคน
ละ 430.-บาท/ปี

        8,600 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.57 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศพด 
บ้านแม่สูนน้อย

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.58 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด 
บ้านแม่สูนน้อย

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์         3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for 
NEW DLTV  ศพด บ้านแม่สูน
น้อย

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW 
DLTV

        3,125 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.60 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู ศพด บ้าน
แม่สูนน้อย

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         3,750 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.61 ค่าอาหารกลางวัน ศพด บ้านล้อ
งอ้อ

ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ ฯ บ้าน
ล้องอ้อ จํานวน 16 คน อัตราคนละ 20.-บาท 
จํานวน 245 วัน

      78,400 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.62 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศพด บ้านล้องอ้อ

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านล้องอ้อ จํานวน 16 คน อัตราคนละ 
1700.-บาท/ปี

      27,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.63 ค่าหนังสือเรียน ศพด บ้านล้องอ้อ ค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านล้อ
งอ้อ จํานวน 16 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี

        3,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.64 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด บ้าน
ล้องอ้อ

ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ล้องอ้อ จํานวน 16 คนอัตราคนละ 200.-บาท/ปี

        3,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.65 ค่าเครื่องแบบ ศพด บ้านล้องอ้อ ค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านล้องอ้อ
 จํานวน 16 คน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี

        4,800 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.66 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ศพด บ้านล้องอ้อ

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านล้องอ้อ จํานวน 16 คน อัตราคนละ 
430.-บาท/ปี

        6,880 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.67 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศพด 
บ้านล้องอ้อ

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.68 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด 
บ้านล้องอ้อ

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์         3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for 
NEW DLTV  ศพด บ้านล้องอ้อ

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW 
DLTV

        3,125 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.70 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู ศพด บ้านล้อ
งอ้อ

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         3,750 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.71 ค่าอาหารกลางวัน ศพด บ้านสัน
ป่าแดง

ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ ฯ บ้าน
สันป่าแดง จํานวน 20 คน อัตราคนละ 20.-บาท 
จํานวน 245 วัน

      98,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.72 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศพด บ้านสันป่าแดง

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านสันป่าแดง จํานวน 20 คน อัตราคนละ 
1700.-บาท/ปี

      34,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.73 ค่าหนังสือเรียน ศพด บ้านสันป่า
แดง

ค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสัน
ป่าแดง จํานวน 20 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี

        4,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.74 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด บ้าน
สันป่าแดง

ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
สันป่าแดง จํานวน 20 คนอัตราคนละ 200.-
บาท/ปี

        4,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.75 ค่าเครื่องแบบ ศพด บ้านสันป่า
แดง

ค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันป่า
แดง จํานวน 20 คน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี

        6,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.76 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ศพด บ้านสันป่าแดง

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านล้องอ้อ จํานวน 20 คน อัตราคนละ 
430.-บาท/ปี

        8,600 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.77 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศพด 
บ้านสันป่าแดง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

        3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.78 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด 
บ้านสันป่าแดง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์         3,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

12.79 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ต้นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for 
NEW DLTV  ศพด บ้านสันป่า
แดง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW 
DLTV

        3,125 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12.80 ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู ศพด บ้าน
สันป่าแดง

เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู         3,750 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

13 โครงการอาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรให้แก่เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในสังกัด สพฐ. จํานวน 846 
คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน , เด็กเล็ก
,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในโรงเรียนบ้านล้องอ้อ 
โรงเรียนในสังกัด อบต.แม่สูน จํานวน 229 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน และเด็กเล็ก(ปฐมวัย)ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง จํานวน 158 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน

  2,362,675 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

14 เครื่องพิมพ์ แบบ Ink Tank 
Printer ศพด

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink 
Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,300.-บาท จํานวน 4 
เครื่อง คุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 ลําดับที่ 42 หน้า 15

      17,200 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

15 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน ราคาตัวละ 5,500.-บาท จํานวน 2 ตัว 
มีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 153 X 77 X 75 เซนติเมตร เป็น
ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กําหนด จึงถือปฏิบัติการตั้ง งบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด 
ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /
 ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2552

      11,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ราคาชุดละ 
90,400.-บาท จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย กล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 
ล้านพิกเซล(Megapixel) 16 ช่อง full time color 
bullet camera 3D DNR , มีอุปกรณ์บันทึกภาพ Turbo
 HD DVR ขนาด 16+16 ช่อง , สามารถบันทึกและบีบอัด
ภาพได้ตามมาตรฐาน MPG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า , มี 
Indoor Smart Wiress Wi-Fi IP camera สามารถ
บันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่มีความละเอียดของ
ภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล(Megapixel) , มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูลขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB , มีสาย
นําสัญญาณ PE OUTDOOR+Power w/Dropwire และ
 PE OUTDOOR+Power , มีเครื่องสํารองไฟฟ้า(UPS) , 
มีตู้ควบคุมใส่อุปกรณ(์Wall Rack) สําหรับเก็บและ
จัดเรียงเครื่องบันทึก ขนาด 6U , มีชุดจ่ายไฟ(Power 
bar) 3 ช่อง

      49,500 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

17 เครื่องเสียงภายในอาคารเรียน จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสําหรับติดตั้งในอาคาร ราคาชุดละ 
60,000.-บาท จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ ใน 1 ชุด
ประกอบด้วย 1) PowerMixer 1 เครื่อง 2) ลําโพงขนาด 
12 นิ้ว 8 ตัว 3) ขาแขวนลําโพง 8 ตัว 4) สายสัญญาณ 3 
ม้วน 5) หัวสเปคค่อน 16 ตัว 6) อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 1 ชุด 
ราคารวมค่าแรงติดตั้ง

      60,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

18 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 70 ชุด จัดซื้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาชุดละ 
1,580.-บาท จํานวน 50 ชุด เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(์ของสํานักงบประมาณ)
กําหนด จึงอ้างอิงเทียบเคียงกับเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    110,600 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

19 กล้องจุลทัศน์ ชนิด 2 ตา กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จํานวน 1 กล้อง
เป็นกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา คุณลักษณะ  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด

      32,500 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

20 ก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ

ก่อสร้างโรงจอดรถ ภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ ตําบลแม่สูน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารโรงจอดรถ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร ตามการออกแบบ
และประมาณราคาที่ อบต.แม่สูนกําหนดและได้รับอนุมัติ
แบบแล้ว

    200,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

21 ปรับปรุงห้องน้ํา 8 ห้อง โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

ปรับปรุงห้องส้วม ภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ ตําบลแม่สูน อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารห้องส้วม รวม 8 ห้อง 
ตามการออกแบบและประมาณราคาที่ อบต.แม่สูน
กําหนดและได้รับอนุมัติแบบแล้ว

    100,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

22 ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ภายในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ ตําบล
แม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการต่อเติมอาคาร
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามการ
ออกแบบและประมาณราคาที่ อบต.แม่สูนกําหนดและ
ได้รับอนุมัติแบบแล้ว

    300,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

23 ก่อสร้าง(ใหม)่ห้องน้ําในโรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

ก่อสร้างห้องส้วม ภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ ตําบลแม่สูน อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการก่อสร้างห้องส้วม 8 ห้อง 
ตามการออกแบบและประมาณราคาที่ อบต.แม่สูน
กําหนดและได้รับอนุมัติแบบแล้ว

    500,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

24 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน 8 โรงเรียน โครงการ
อาหารกลางวัน

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 6 
แห่ง สําหรับดําเนินการโครงการอาหารกลางวัน

  3,384,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ มัธยม

(ยอดรวม)     574,500 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

44



แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

25.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 117,000.-บาท
    (1)รายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 
1,750 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 199,500.-บาท
    (2)รายหัวส่วนเพิ่ม (TOP UP) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน
    โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลง
มา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติจํานวนนักเรียน 57 คน 
เป็นเงิน 57,000.-บาท

       256,500 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

25.2 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาค
เรียน(3,000.-/คน/ป)ี จัดสรรเป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบ
การคัดกรองนักเรียนยากจน เป็นเงิน 24,000 บาทไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ทั้งหมด 57 คน 

       171,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

25.3 .ค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

.ค่าหนังสือเรียน  เป็นเงิน 47,250.-บาท
    -มัธยมศึกษาปีที่ 1 อัตราคนละ 764.-บาท/ปี จํานวน 
30 คน เป็นเงิน 22,920.-บาท
    -มัธยมศึกษาปีที่ 2 อัตราคนละ 877.-บาท/ปี จํานวน 
18 คน เป็นเงิน 15,786.-บาท
    -มัธยมศึกษาปีที่ 3 อัตราคนละ 949.-บาท/ปี จํานวน 
9 คน เป็นเงิน  8,541.-บาท

      47,250 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานการศึกษา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

25.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ค่าอุปกรณ์การเรียน  
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 210 บาท/ภาค
เรียน จํานวนนักเรียน 57 คน 
   เป็นเงิน 23,940.-บาท

      23,940 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

25.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 450 บาท/ปี 
เป็นเงิน 25,650.-บาท

      25,650 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

25.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 440 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 50,160 บาท

      50,160 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

25 13,660,214  
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แบบ ผด 02   

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนตําบลแม่สูน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตําบลแม่
สูน เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าซื้อ
สิ่งของ ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ฯลฯ

    100,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2 โครงการจัดทําฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 5 ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5 ด้าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํารูปเล่ม
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
ประมวลผล ฐานข้อมูล และรายจ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ

        5,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 โครงการตั้งธรรมหลวง เทศ
มหาชาติ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าจัดทําสื่อ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ฯลฯ

      30,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 โครงการธรรมสัญจร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาภายในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดทําสื่อ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

      20,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02   

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5 โครงการประเพณีหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าจัดทําสื่อ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ฯลฯ

      30,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6 โครงการฟื้นฟู สืบสาน อักษร
ล้านนา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบ
สาน อักษรล้านนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และรายจ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ฯลฯ

      10,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน
จิตอาสาดําเนินการดูแลรักษาความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดตลอดจนสถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน

      12,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

8 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าจัดทําสื่อ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ฯลฯ

    100,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

9 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณียี่เป็งตําบล
แม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าจัดทําสื่อ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ฯลฯ

      80,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด 02   

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

10 โครงการอบรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมของเยาวชน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้
เรื่องจริยธรรมให้แก่เยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และรายจ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

      30,000 อบต.แม่สูน กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

10 417,000      
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แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการทําดีเพื่อแผ่นดินชุมชน

ปลอดขยะ (Zero west)
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนแต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทางและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนของตนเอง เช่น ค่าวัสด ุอป
กรณ ์ในการดําเนินงาน ค่าประชุม อบรม รณรงค ์
ในชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัลใน
การประกวดหมู่บ้านจัดการขยะด้วยตนเองและ
ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการขยะ ฯลฯ  

    100,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษ
ทางอากาศ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น การรณรงค์งด
เผาขยะ การทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัสดุ
ทางการเกษตร ค่าจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ค่าจัดประชุม อบรม ฯลฯ 

      50,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 150,000    

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 : งานกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กอง
สาธารณสุข ฯ

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการจัดเก็บมูลฝอยริมถนนสายหลัก 
การทําปุ๋ยหมัก ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพื่อชุมชน การ
ปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน ฯลฯ ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาเก็บ
กวาดขยะทําความสะอาดถนน จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ค่าจ้างเหมาทําของ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ 
อบต.แม่สูน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็นและ
ประหยัด

  1,100,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 วัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ใน
กระบวนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม

      20,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 1,120,000  

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติ์ ฯ
การจัดทําโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ 
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อ
เมล็ดพันธุ์พืชหรือกล้าพันธุ์พืช ค่าป้าย และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด 
ฯลฯ

    3,000.00 อบต.แม่สูน งานวิชาการเกษตร
 สํานักปลัด ฯ

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ

เป็นค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ได้แก่ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่าย   อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตามความจําเป็นและประหยัด

10,000.00  อบต.แม่สูน งานวิชาการเกษตร
 สํานักปลัด ฯ

2 13,000      

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1  แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 ค่าจ้างเหมาบริการ : กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ้างเหมาบุคคลดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

50,000      อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ เช่น ค่าวัสด ุอปกรณ ์ในการดําเนินงาน 
ค่าประชุม อบรม รณรงค ์ในชุมชน 

20,000      อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการทดสอบคุณภาพน้ํา เป็นค่าในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เช่น น้ํา
เพื่อการอุปโภค น้ําเสียต่างๆ ฯลฯ

      20,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก

เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสด ุอปกรณ ์ในการ
ดําเนินงาน ค่าประชุม อบรม รณรงค ์ในชุมชน 
ฯลฯ  

    145,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัสด ุอปกรณ ์ในการดําเนินงาน 
ค่าประชุม อบรม รณรงค ์ในชุมชน ฯลฯ 

      30,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ฯ

การจัดทําโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี เช่น ค่าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็นและประหยัด ฯลฯ

      82,500 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1  แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 โครงการอาหารปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย 
เช่น ค่าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด

      20,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8 จัดซื้อรถจัรยานยนต์ ขนาด 110
 ซีซี เกียร์ธรรมดา

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา ราคาคันละ 44,800.-บาท จํานวน 1 คัน มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 หน้า 18 ลําดับที่ 8.8.1 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า
 79

      44,800 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 17 โครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ประจําปีงบประมาณ 2564

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
ดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ประจําปีงบประมาณ 2564

    340,000 อบต.แม่สูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

9 752,300    
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 ค่าจ้างเหมาบริการ : สํานักปลัด จ้างเหมาบุคคลดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ

หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 สํานักปลัด ฯ

  1,124,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้ง
ซ่อมหรือครบวาระ หรือมีการแบ่งแยกหมู่บ้าน
ใหม ่ฯลฯ 

    600,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

3 โครงการ อบต. พบประชาชน เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน 
เช่น  ค่าอบรม ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอุปกรณ ์ จัดซื้อสิ่งของ และเครื่องดื่ม  
ฯลฯ  

      65,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

4 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานและของดีตําบลแม่สูน

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและของดี
แม่สูน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
จัดกิจกรรม การสาธิตงานประดิษฐ์ งานฝีมือ 
ค่าจ้างเหมาตกแต่ง สถานที่ ซุ้มเวที จุดถ่ายภาพ 
ค่าดอกไม้ โคม ธง ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

      30,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ 
อบต.แม่สูน

การจัดทําโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
พัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการทํางาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
 ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมอบรม ค่าจัดทํา
เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็นและ
ประหยัด ฯลฯ

    250,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต.แม่สูน

การจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
อบต.แม่สูน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ให้แก่ บุคลากรภายใน ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้ายชื่อ
หรือทีมผู้เข้าร่วมอบรม ค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าเช่าหรือค่าบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และ ค่าใช้จ่าย
อื่นตามความจําเป็นและประหยัด ฯลฯ

    100,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 โครงการองค์กร ( Green & 
Clean )

การจัดทําโครงการองค์กร Green & Clean เพื่อ
พัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยบุคลากร
ภายในองค์กรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้ายชื่อ
หรือทีมผู้เข้าร่วมอบรม ค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าเช่าหรือค่าบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และ ค่าใช้จ่าย
อื่นตามความจําเป็นและประหยัด ฯลฯ

      15,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

8 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย

การจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจน ประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย 
ที่มีพัฒนาการปรับปรุงแก้ไขตามยุคสมัย ให้
สามารถปฏิบัติราชการ เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือวางแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างไม่
คลาดเคลื่อน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
 ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมอบรม ค่าจัดทํา
เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็นและ
ประหยัด ฯลฯ

      15,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

9 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6 
ตัว

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ราคาตัวละ 2,000.-บาท 
จํานวน 6 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเก้าอี้
สํานักงาน โครงเหล็ก มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน ขามี
ล้อ  มี โช๊คไฮโดรลิค สามารถเลื่อนปรับระดับสูง/
ต่ําได้ สามารถหมุนได้ 360 องศา , เบาะหนัง PU
 , ขนาดเริ่มต้น กว้าง 61 เซนติเมตร ลึก 45 
เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร

      12,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

10 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 
เครื่อง

จัดซื้อ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ราคาเครื่องละ
 14,000.- บาท จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1) สามารถดูดฝุ่นและน้ํา 2) เป็นราคาพร้อม
อุปกรณ์

      14,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

11 จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จัดซื้อ เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ราคา
เครื่องละ 20,000.-บาท จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องทําลายเอกสาร แบบ
ตัดตรง 1) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ํา
ต่อครั้ง 2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่เกิน
กว่า 4 มิลลิเมตร

      20,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

12 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย สําหรับใช้ใน
สํานักงาน ราคาเครื่องละ 1,690.-บาท จํานวน 1 
เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ เป็น
เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สายระบบดิจิตอล 2.4 GHz
 FHSS , มีจอแสดงผล LCD Backlight บน
เครื่องมือถือ , มีฟังก์ชั่นแสดงหมายเลขเรียกเข้า
พร้อมชื่อ ( Caller ID ) , มีระบบไฟเรื่องแสง
สะดวกในการใช้งานกลางคืน

        1,690 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

13 จัดซื้อชั้นวางหนังสือ จัดซื้อชั้นวางหนังสือ ราคาตัวละ 320.-บาท 
จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ เป็นชั้น
วางหนังสือบล็อกสีไม้ 3 ชั้นโล่ง ขนาดกว้าง 43 
เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร สูง 87 เซนติเมตร

          320 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

14 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ราคาตู้ละ 5,500.-บาท
 จํานวน 5 ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน 1) มีมือจับ ชนิดบิด 2) มี
แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

      27,500 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

15 จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน ราคาตู้ละ 2,800.-
บาท จํานวน 3 ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้บาน
เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต  กว้างไม่น้อยกว่า 121.8 
เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40.6 เซนติเมตร สูงไม่
น้อยกว่า 87.8 เซนติเมตร

        8,400 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

16 จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ ราคาคันละ 3,200.-บาท 
จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะดังนี้ เป็นรถเข็นทํา
จากโครงเหล็กแข็งแรง มีด้ามจับที่สามารถใช้วาง
พาดต่อพ่วงกับรถจักรยานยนต์ได้ มีล้อ 2 ล้อ 
ขนาบข้างขนาด 26 นิ้วพร้อมดุมล้อและลูกปืนพวง

        3,200 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

17 จัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

จัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ราคาชุดละ 
90,400.-บาท จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย กล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 
ล้านพิกเซล(Megapixel) 16 ช่อง full time color 
bullet camera 3D DNR , มีอุปกรณ์บันทึกภาพ Turbo
 HD DVR ขนาด 16+16 ช่อง , สามารถบันทึกและบีบอัด
ภาพได้ตามมาตรฐาน MPG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า , มี 
Indoor Smart Wiress Wi-Fi IP camera สามารถ
บันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่มีความละเอียดของ
ภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล(Megapixel) , มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูลขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB , มีสาย
นําสัญญาณ PE OUTDOOR+Power w/Dropwire และ
 PE OUTDOOR+Power , มีเครื่องสํารองไฟฟ้า(UPS) , 
มีตู้ควบคุมใส่อุปกรณ(์Wall Rack) สําหรับเก็บและ
จัดเรียงเครื่องบันทึก ขนาด 6U , มีชุดจ่ายไฟ(Power 
bar) 3 ช่อง

      90,400 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

18 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ราคาเครื่องละ 
9,500.-บาท จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1) เป็นเครื่องตัด
หญ้าแบบแบบสะพาย 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี 4) พร้อมใบมีด

      19,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

19 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 ราคาเครื่องละ 17,000.-บาท จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 6 หน้า 3

      17,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

20 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา
เครื่องละ 2,500.-บาท จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 62 หน้า 21

        2,500 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

21 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ราคาเครื่องละ 700.-บาท จํานวน
 1 เครื่อง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 59 หน้า 21

          700 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

22 ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึง
พอใจ

ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่สูน

      22,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัดฯ

23 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี 
ประจําปี 2564

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
 เพื่อดําเนินการโครงการงานรัฐพิธี ประจําปีงบ
ระมาณ พ.ศ. 2564

      27,500 อบต.แม่สูน สํานักปลัดฯ

24 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการขับเคลื่อน
กระบวนงานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาหมู่บ้านให้ประสานสอดคล้องกับทุก
ภาคส่วน

      15,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัดฯ

25 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ งาน
บริหารงานคลัง

จ้างเหมาบุคคลดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : งานบริหารงานคลัง

    148,000 อบต.แม่สูน กองคลัง

26 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน การพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได้ของตําบลแม่สูน ให้ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

    254,000 อบต.แม่สูน กองคลัง
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

27 โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ 
การเงินการคลัง และการพัสดุ

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ
จัดเก็บรายได ้การเงินการคลัง และการพัสด ุ
ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ ์ฯลฯ

      25,000 อบต.แม่สูน กองคลัง

28 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

      17,000 อบต.แม่สูน กองคลัง

29 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคาเครื่องละ 2,500 จํานวน 1 เครื่อง

        2,500 อบต.แม่สูน กองคลัง

29 2,926,710  
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 อุดหนุนตามตามโครงการ

การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E 
ประเทศไทย) : อุดหนุนให้
กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 334

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E ประเทศ
ไทย ได้แก ่ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าอุปกรณ์ ที่จําเป็น ฯลฯ

      70,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัดฯ

2 อุดหนุนตามโครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ใน
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อําเภอฝาง 
ประจําปีงบประมาณ 2564: 
อุดหนุนให้ (ศป.ปส.อ.ฝาง)

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและปราบราม
ยาเสพติด พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อําเภอฝาง ได้แก ่
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ที่
จําเป็น ฯลฯ

      50,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัดฯ

3 อุดหนุนตามโครงการมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 : 
อุดหนุนให้ที่ทําการปกครอง
อําเภอฝาง

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ปะ
ดับจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก ่ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ที่จําเป็น ฯลฯ

      40,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัดฯ

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด 02    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 อุดหนุนตามโครงการประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2564 : 
อุดหนุนให้ที่ทําการปกครอง
อําเภอฝาง

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2562 ได้แก ่ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ที่จําเป็น ฯลฯ

      10,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัดฯ

4 170,000     
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แบบ ผด 02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 ค่าจ้างเหมาบริการ : กองช่าง จ้างเหมาบุคคลดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ

หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

    204,000 อบต.แม่สูน กองช่าง

2 วัสดุไฟฟ้า สําหรับการติดตั้ง 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน

จัดซื้อชุดกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะสําหรับติดตั้ง
บริเวณจุดเสี่ยงภัย ทางร่วมทางแยก และส่องสว่าง
 ณ อาคารสถานที่สาธารณะในชุมชน

    410,000 อบต.แม่สูน กองช่าง

2 614,000    

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.4  แผนงานงบกลาง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและเผชิญ

เหตุสาธารณภัย
เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ 
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว 
ดินโคลนถล่ม หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือ กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้

    400,000 อบต.แม่สูน สํานักปลัด ฯ

1 400,000    

                                                                               บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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