แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
เรื่อง ให้ใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2562
**********************
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ สู นได้ ป ระกาศใช้ข้ อ บั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนได้รวบรวม
โครงการที่ปรากฎตามข้อบัญญัติงบประมาณและรวมถึงโครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ตาบลแม่สูน จาแนกตามยุทธศาสตร์ จัดทาขึ้นเป็น ร่าง
แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2562 เสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาตาบลแม่สูน ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ดังนั้น จึงอาศัยอานาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 5 : การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 (1) (2) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อ 12 ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เพื่อเป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดาเนินงานตามโครงการที่ได้วางไว้ต่อไป รายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา ปรากฏ
ดังเอกสารแนบท้าย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)
( นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตาม
จริงของงบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน / โครงการที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้าซ้อนของโครงการให้เกิดการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่นๆ
รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในการดาเนินการในปีงบประมาณนี้
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ภายใต้
แผนพัฒนาสามปี 2561 - 2564 และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ในปีงบประมาณ 2562
เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดาเนินการจริงใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2562
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนา และส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2562 โดยนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
การดาเนินงานต่อไป

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

1
1
2
3
4 - 38
39 - 41

ส่วนที่ 1
บทนา
ประกอบด้วย
1. บทนา
2. วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน
4. ประโยชน์ของแผนดาเนินงาน

บทนา
1.1 ลักษณะของแผนการดาเนินงาน
“แผนการดาเนินงาน” ที่กาหนดไว้ใ นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559….. นั้น มิใช่การจัดทาแผนพัฒนา แต่เป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดาเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่า ย ประจาปี กล่าวคือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี มาจัดทาแผนการดาเนินงาน
เพื่อเป็นตัวกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ดังนั้น แผนการดาเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้
1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนสามปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2) เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ดาเนินการพัฒนาจริงๆ
4) เป็นเอกสารที่ช่วยควบคุมการดาเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 “ข้อ 27 กาหนดให้ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงานแผนงาน /
โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดาเนินการที่ชัดเจน
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) เพื่อแสดงถึงการใช้ แนวทาง การดาเนินแผนพัฒนาสามปีมาใช้ดาเนินการ
4) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นามาปฏิบัติจริง
5) เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน
6) เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
7) เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
8) เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และเพิ่มเติมต่อไป

1.3 ขัน้ ตอนในการจัดทาแผน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กาหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาร่างแผน
การดาเนินงาน โดนพิจารณาแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ
3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
5) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนดาเนินงานโดย
ให้ปิดประกาศแผนดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1) ได้รับถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน
2) สะดวกต่อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อประโยชน์สูงสุด
4) เพื่อสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) สามารถรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณในอนาคต
7) แสดงความสามารถ ศักยภาพ ทีต่ อบสนองความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
8) ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะดาเนินการอย่างไร

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ประกอบด้วย
1.บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
2. บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

ผด.02

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมูบ่ า้ น (แบบไม่มรี อยต่อ
ตามยาว) หมูท่ ี่ 17 บ้านหนอง
ยาวเหนือ
2 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ ี่ 10 บ้าน
สันมะเฟือง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่ า้ น(แบบไม่มี
รอยต่อตามยาว) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 780 ตารางเมตร ไม่มไี หล่ทาง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
500,000.00 หมูท่ ี่ 17 ต.แม่สูน
กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
164.00 เมตร

450,000.00 หมูท่ ี่ 10 ต.แม่สูน

กองช่าง

3 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่าน ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่านชุมชน ชนิด กชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ ี่ 12 บ้าน 30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
สันมะม่วง
180.00 เมตร

495,000.00 หมูท่ ี่ 12 ต.แม่สูน

กองช่าง

4 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่าน ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่านชุมชน ชนิด กชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ ี่ 14 บ้าน 30 ขนาดกว้าง0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
สันติพัฒนา
180.00 เมตร

496,000.00 หมูท่ ี่ 14 ต.แม่สูน

กองช่าง

5 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่าน ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่านชุมชน ชนิด กชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ ี่ 16 บ้าน 30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
หนองยาวใต้
180.00 เมตร

495,900.00 หมูท่ ี่ 16 ต.แม่สูน

กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

ผด.02

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
6 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่าน ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่านชุมชน ชนิด กชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ ี่ 2 บ้าน 30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
ปางสัก
114.00 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
313,000.00 หมูท่ ี่ 2 ต.แม่สูน
กองช่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่าน ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่านชุมชน ชนิด กชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ ี่ 3บ้าน 30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
แม่สูนน้อย
128.00 เมตร

352,600.00

หมูท่ ี่ 3 ต.แม่สูน

กองช่าง

8 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่าน ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่านชุมชน ชนิด กชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ ี่ 8บ้าน 30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
เพชรไพฑูรย์
142.00 เมตร

391,000.00

หมูท่ ี่ 8 ต.แม่สูน

กองช่าง

9 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่าน ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ย่านชุมชน ชนิด กชุมชน ชนิด ก-30 หมูท่ ี่ 9 บ้าน 30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
สันดินแดง
180.00 เมตร

494,900.00

หมูท่ ี่ 9 ต.แม่สูน

กองช่าง

10 ก่อสร้างรางส่งน้า คสล. ชนิดราง ก่อสร้างรางส่งน้า คสล.ชนิดรางริน ขนาดกว้าง
ริน หมูท่ ี่ 11 บ้านสันป่าเกีย๊ ะ
1.00 เมตร สูง 1.05 เมตร ยาว 120.00 เมตร

491,000.00 หมูท่ ี่ 11 ต.แม่สูน

กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

ผด.02

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
11 ก่อสร้างรางส่งน้า คสล. ชนิดราง ก่อสร้างรางส่งน้า คสล.ชนิดรางริน ขนาดกว้าง
ริน หมูท่ ี่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
1.00 เมตร สูง 0.75 เมตร ยาว 190.00 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
495,000.00 หมูท่ ี่ 13 ต.แม่สูน
กองช่าง

12 ก่อสร้างรางส่งน้า คสล. ชนิดราง ก่อสร้างรางส่งน้า คสล.ชนิดรางริน ขนาดกว้าง
ริน หมูท่ ี่ 4 บ้านสันป่าแดง
1.00 เมตร สูง 0.75 เมตร ยาว 132.00 เมตร

342,000.00

หมูท่ ี่ 4 ต.แม่สูน

กองช่าง

13 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ ค่าบารุงรักษา ปรับปรุง ประกอบ ดัดแปลง
และสิง่ ก่อสร้าง
ซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง ฯลฯ

500,000.00

หมูท่ ี่ 1 - 17
ตาบลมูน่

กองช่าง

5,816,400.00

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 จัดซือ้ รถยนต์บรรทุกน้าแบบ
อเนกประสงค์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน 1 คัน คุณลักษณะ
พืน้ ฐาน เป็นรถยนต์บรรทุกน้าแบบอเนกประสงค์ ตัวชนิด
6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ามี
ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ
14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต
การบารุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จาหน่ายพร้อมนาเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา ทั้งนี้การกาหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้
ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่
เคยใช้งานมาก่อน (รายละเอียดคุณลักษณะ ปรากฏตาม
รายงานสรุปผลการสืบราคาครุภัณฑ์ที่มีลักษณะและหรือ
ราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนที่ 287 / 2561 ลง
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561)

งบประมาณ
(บาท)
2,500,000

2,500,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
สานักปลัด ฯ

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ
ศูนย์ อปพร.

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

2 โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบตั ิภัย เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกัน
เบื้องต้นในสถานศึกษา
อุบตั ิภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ได้แก่ ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

30,000

อบต.แม่สนู

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.แม่สูน
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.แม่สูน

3 โครงการรณรงค์ความปลอดภัย
และลดอุบตั ิเหตุทางถนน

เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนเช่น ค่าเครือ่ งเสียง
เครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

20,000

อบต.แม่สนู

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.แม่สูน

4 จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง

สายส่งน้าดับเพลิง จานวน 1 ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐาน สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
เมตร , พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จานวน 2 เส้น

18,000

อบต.แม่สนู

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.แม่สูน

5 จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง

จัดซื้อ หัวฉีดดับเพลิง จานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับระดับน้าได้ 4 ระดับ
มีคันโยก เปิด/ปิดน้า (แบบบอลวาล์ว) ได้ตามความ
ต้องการ , สามารถปรับปริมาณน้าได้ 4 ระดับ
30-60-95-125 แกลลอน/นาที , สามารถปรับชนิดของน้า
ได้ 3 ระดับ ลาตรง/กึ่งลาฝอย/ม่านน้า

25,000

อบต.แม่สนู

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.แม่สูน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าดาเนินการของศูนย์ อพปร. เช่น ค่าอบรม
ค่าดาเนินการต่างๆ ฯลฯ

103,000

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3. แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิต
อาสาในการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
ผู้ด้อยโอกาสตาบลแม่สูน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ
เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดการสุขภาพในชุมชนของ
ตนเอง เช่น ค่าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อานาจหน้าที่ : พระราชบัญญัตสิ ภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม

2 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน อบต.
แม่สนู เช่น ค่าอบรม ค่านามัน ยานพาหนะ จัดซือ
อบต.แม่สูน

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

600,000

อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้จา่ ยในการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0891.4/ว856 ลว. 12 มี.ค. 2553

800,000

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการอบรมสิทธิประโยชน์
ให้กบั ผูพ้ ิการและญาติ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสิทธิประโยชน์
ให้กบั ผูพ้ ิการและญาติ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร
ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

2 อุดหนุนตามตามโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนครอบครัว
โรงเรียนครอบครัว : อุดหนุนให้ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลแม่สูน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ ที่จาเป็น ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สูน

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

20,000

อบต.แม่สูน

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

50,000

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
งบประมาณ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
(บาท)
1 โครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข ได้แก่
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ตามความจาเป็นและประหยัด

เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ
2 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ
คณะทางานสภาเด็กตาบลแม่สูน คณะทางานสภาเด็ก ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า

10,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

3 โครงการเยาวชนแม่สูนสมานฉันท์ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเยาวชนแม่สนู สมานฉันท์ ได้แก่

30,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสดใส เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
สดใส ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

30,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนนาผู้สูงอายุตาบลแม่สูน

30,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ตามความจาเป็น
และประหยัด
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ตามความจาเป็นและประหยัด

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนนาผู้สูงอายุตาบลแม่สูน ได้แก่ ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
งานด้านคุ้มครองเด็กแก่กลุ่ม
แกนนา

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

7 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูง
วัย ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

30,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

8 โครงอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
การเรียนรูผ้ ู้สูงอายุตาบลแม่สูน

80,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

30,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
งานด้านคุ้มครองเด็กแก่กลุ่มแกนนา ได้แก่ ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
การเรียนรูใ้ ห้แก่ผู้สูงอายุตาบลแม่สูน ฯลฯ ให้มี
ทักษะความรูใ้ นด้านต่างๆ เพิ่มขึน้ และค่าใช้
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง ฯลฯ

9 อุดหนุนตามตามโครงการพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ศักยภาพสตรี : อุดหนุนให้กลุ่ม ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร
พัฒนาสตรีตาบลแม่สูน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ ที่จาเป็น ฯลฯ

310,000

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ จานวน 2,237 คน จานวน 12
เดือน
อายุ 60 - 69 ปี จานวน 1,475 คน
อายุ 70 - 79 ปี จานวน 504 คน
อายุ 80 - 89 ปี จานวน 231 คน
อายุ 90 ปีขึ้นไป จานวน 27 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รวมที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน เป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน 420 คนๆ ละ 800
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
พิการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

19,338,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

4,032,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

600,000

อบต.แม่สนู

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปว่ ยเอดส์

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

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ
ที่
4 จ่ายสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ ระดับ
ท้องถิน่ หรือพื้นที่ อบต.แม่สูน

5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลแม่สูน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่สูน จานวน 370,000 บาท ในอัตรา
ร้อยละ 50 ของเงินจัดสรร สปสช. ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พ.ศ. 2557

จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่สูน
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดาเนินงาน
สวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกัน
จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนและสังคม
ในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ฯ

งบประมาณ
(บาท)
380,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัด ฯ

24,360,000

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
1 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและของดีแม่สูน
งานและของดีแม่สูน
เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรม ค่า
สนับสนุนกิจกรรม การสาธิตประดิษฐ์ งานฝีมอื
ค่าจ้างเหมาตกแต่ง สถานที่ ซุม้ เวที จุดถ่ายภาพ
ค่าดอกไม้ โคม ธง ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงและจัดขบวนแห่ทาง
วัฒนธรรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจาเป็น
และประหยัด

งบประมาณ
(บาท)
30,000

30,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
สานักปลัดฯ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการอบรมการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ ได้แก่ ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
20,000 อาคารจักรพรรดิ์
อบต.แม่สูน

20,000

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด ฯ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าดาเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าจัดทา
เอกสารคู่มือการท่องเที่ยว ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดอบรม
ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมา
ตกแต่ง สถานที่ ซุ้มเวที จุดถ่ายภาพ ค่าดอกไม้ โคม ธง
การทาสัญลักษณ์ แผนที่ แผนผัง แผ่นพับ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ค่าเช่าเครือ่ งเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงและจัด
ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความ
จาเป็นและประหยัด

งบประมาณ
(บาท)
30,000

30,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
สานักปลัดฯ

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.4 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรตาบลแม่สูน

งบประมาณ
(บาท)
170,000

ศูนย์ถา่ ยทอด ฯ

งานวิชาการ
เกษตร สานัก
ปลัด ฯ

2 โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารปลูกพืช เป็นค่าดาเนินโครงการศูนย์การเรียนรูก้ ารปลูกพืชใน
โรงเรือน เป็นค่าอบรมถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ประชาชน
โรงเรือน

80,000

ศูนย์ถา่ ยทอด ฯ

งานวิชาการ
เกษตร สานัก
ปลัด ฯ

3 โครงการส่งเสริมประชาชนใน
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดรายจ่าย เช่น
การดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ การปลูกผักสวนครัวรัว้ กินได้ การลดละเลิก
พอเพียง
อบายมุข หรือมีการผลิตของใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก การส่งเสริม
อาชีพ

50,000

ศูนย์ถา่ ยทอด ฯ

งานวิชาการ
เกษตร สานัก
ปลัด ฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าอบรมถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ประชาชน ค่า
สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่า
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์สัตว์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็น อย่าง
ประหยัด ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ

ค่าสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซือ้
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซือ้ เมล็ดพันธุพ์ ืช และ ค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ตามความจาเป็นและประหยัด

300,000

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจ้างเหมาบริการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
จ้างเหมาบริการงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่
ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้
1) ขนาดกาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่
ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา

9,400

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครือ่ ง

เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครือ่ ง คุณลักษณะพื้นฐาน เป็น
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
(ipm) , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) , มีช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

4,300

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่
ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

172,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซื้อสิ่งของ ค่า
เช่าเครือ่ งเสียง เครือ่ งดนตรี ฯลฯ

6 โครงการสนับสนุนการบริหาร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
สถานศึกษาโรงเรียนบ้าน ล้อ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งอ้อจานวน 23 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3,674,203

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

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

6.1

1 ค่าใช้จา่ ยอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัด
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน กองการศึกษาฯ อบต.แม่สนู จานวน 208 คน อัตราคนละ
ล้องอ้อ
20 บาท จานวน 200 วัน

832,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.2

2 ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จานวน
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง
ล้องอ้อ
หลักสูตรสถานศึกษา

20,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.3

3 ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จานวน 16,800 บาท
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต
ล้องอ้อ
ความเร็วสูง ระบบ ADSL และระบบ WiFi

16,800

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.4

4 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน จานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ล้องอ้อ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

100,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

60,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.5

5 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จานวน
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่ง
ล้องอ้อ
เรียนรู้ในโรงเรียน

6.6

6 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากร
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน ทางการศึกษา จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาพนักงานครูและ
ล้องอ้อ
บุคลากรทางการศึกษา

6.7

7 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จานวน 750,000
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาการจัด
ล้องอ้อ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

750,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.8

8 ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จานวน 50,000 บาท
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ล้องอ้อ
ท้องถิ่นที่จดั ทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียน

50,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.9

9 ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน จานวน 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ล้องอ้อ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

21,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.10

10 ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน สถานศึกษา จานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
ล้องอ้อ

50,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.11

11 ค่าใช้จา่ ยในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรูดา้ นการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน ท่องเที่ยวฯ จานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
ในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ดา้ นการท่องเที่ยวฯ
ล้องอ้อ

6.12

12 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ระดับ
ประถมศึกษาจานวน 124 คน จานวน 49,000 บาท เพื่อ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน จ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน (ไม่เกิน
ล้องอ้อ
ร้อยละ 40 % ของจานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา)

49,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.13

13 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จานวน 378,400
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

378,400

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

101,363

อบต.แม่สนู

15 ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 65,160 บาท เพื่อจ่าย
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ
ล้องอ้อ

65,160

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.16 บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 16 ค่าเครื่องแบบ จานวน 69,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

69,840

อบต.แม่สนู

95,640

อบต.แม่สนู

ล้องอ้อ

6.14 บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 14 ค่าหนังสือเรียน จานวน 101,363 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ล้องอ้อ
6.15

ล้องอ้อ
6.17

ค่าหนังสือเรียน ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ

เครื่องแบบ ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ

17 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน 95,640
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ
ล้องอ้อ
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.18

18 ค่าใช้จา่ ยโครงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน ภายนอกห้องเรียนฯ จานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนฯ
ล้องอ้อ

6.19

19 ค่าใช้จา่ ยโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน จานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสถานศึกษา
ล้องอ้อ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.20

20 ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการฯ จานวน
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 100,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการฯ

100,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.21

21 ค่าใช้จายโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ จานวน 10,000
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ของ
ล้องอ้อ
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

10,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.22

22 ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญประจาปี
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดกิจกรรม
ล้องอ้อ
วันสาคัญประจาปี

20,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.23

23 ค่าใช้จา่ ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน จัดการเรียนการสอน จานวน 705,000.-บาท ของ
ล้องอ้อ
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

705,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ล้องอ้อ

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

โดยถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก หลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
เล็ก จานวน 8 รายการ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และ เป็นไป
ตามแนวทางการซักซ้อม หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2 / ว 3234 ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน
2561

งบประมาณ
(บาท)
1,466,020

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.1

1 เป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นา 8 แห่งจานวนรวม 204 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน
245 วัน รวมงบประมาณ 999,600.-บาท
เด็กเล็กฯ

999,600

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.2

2 เป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สาหรับศูนย์พัฒนา
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นา เด็กเล็กทั้ง 8 แห่งจานวนรวม 204 คน ในอัตราคนละ
1700 บาท/ปี รวมงบประมาณ346,800.-บาท

346,800

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 เป็นค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นา อัตราคนละ 200.-บาท/ปี รวมงบประมาณ 14,800.-บาท

14,800

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.4

4 เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นา แห่ง อัตราคนละ 200.-บาท/ปี งบประมาณรวม 14,800
เด็กเล็กฯ
บาท

14,800

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.5

5 เป็นค่าเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่งใน
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นา อัตราคนละ 300.-บาท/ปี งบประมาณรวม 22,200 บาท

22,200

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

เด็กเล็กฯ

7.3

เด็กเล็กฯ

เด็กเล็กฯ

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่
7.6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

6 เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนา
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นา เด็กเล็กทั้ง 8 แห่งในอัตราคนละ 215.-บาท/ปี
เด็กเล็กฯ
งบประมาณรวม 31,820.-บาท

งบประมาณ
(บาท)
31,820

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.7

7 เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก/ผู้ดแู ลเด็ก
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นา ศพด.ทั้ง 8 แห่งจานวน 13 คน ในอัตราคนละ 2,000
เด็กเล็กฯ
บาท/ปี งบประมาณรวม 26,000.-บาท

26,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.8

8 เป็นค่าดาเนินการโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นา เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง งบประมาณ
เด็กเล็กฯ
รวม10,000.-บาท

10,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2,751,667

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

8 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรให้แก่เด็กเล็ก,เด็ก

อนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในสังกัด สพฐ. จานวน 1,024
คน อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน รวม
งบประมาณ 1,962,191.-บาท , เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 ในโรงเรียนบ้านล้องอ้อ โรงเรียนในสังกัด
อบต.แม่สนู จานวน 208 คน อัตราคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน รวมงบประมาณ 398,570.-บาท และ
เด็กเล็ก(ปฐมวัย)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง จานวน
204 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
งบประมาณรวม 390,906.-บาท

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
9 โต๊ะเก้าอีน้ ักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา

10 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ตัว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
จัดซื้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาชุดละ
1,580.-บาท จานวน 50 ชุด เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของสานักงบประมาณ)
กาหนด จึงอ้างอิงเทียบเคียงกับเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลาดับที่ 2 โดยถือ
ปฏิบัตกิ ารตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22
มิย 2552

กล้องถ่ายภาพระบบดิจติ อล ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล จานวน 1 ตัว คุณลักษณะ 1 เป็นกล้องคอมแพค
(Compact Digital Camera) 2 ความละเอียดที่กาาหนด
เป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor) 3 มี
ระบบแฟลชในตัว 4 สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูล
ได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5
สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ 6 มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม
2561 หน้า 8 ลาดับที่ 5.4 รายการที่ 5.4.2 คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปหน้า 58

งบประมาณ
(บาท)
79,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

19,300

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
11 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จานวน 1 กล้อง
เป็นกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา คุณลักษณะ 1 งานการ
สอน (1) มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า (2) หัวกล้อง
(Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ หมุนได้รอบ
360 องศา และ มีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กบั ที่
(3) เลนส์ใกล้ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง
กาลังขยาย 10 x 1 คู่ มี Field number ไม่น้อยกว่า 18
มิลลิเมตร (4) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic
Parfocal กาลังขยาย 4 X 1 หัว , 10 X 1 หัว , 40
X 1 หัว , 100 X 1 หัว
(5) แป้นบรรจุเลนส์
วัตถุ สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง (6)
ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง (7) ใช้ไฟ 220 โวลต์ (8) มี
สารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรา ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 หน้า 23
ลาดับที่ 512.1 รายการที่ 12.1.2 คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปหน้า 88

งบประมาณ
(บาท)
35,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สนู

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
12 จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี

12 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 3 เครือ่ ง

งบประมาณ
(บาท)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
17,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12,900

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มคี วามสามารถเป็น
Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
600x600 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อย
กว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) , มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
สีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) , มีหน่วยความจา
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB , สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้ , มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi , มี
ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) ,
สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา , สามารถ
ทาสาเนาได้สงู สุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา , สามารถย่อและ
ขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ , มีชอ่ งเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า , จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง

เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 3 เครือ่ ง คุณลักษณะพื้นฐาน เป็น
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
(ipm) , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) , มีช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
14 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียน

งบประมาณ
(บาท)
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนของ
150,000
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.
แม่สูน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่
สาหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 6 แห่ง
จานวน 6 โรงเรียน
อัตราคนละ 20.-บาท จานวน 200 วัน สาหรับ
นักเรียน 1,024 คน

4,096,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่
สาหรับโรงเรียนบ้านแม่สูนหลวง ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จานวน 200 วัน
สาหรับนักเรียน 266 คน

1,064,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่
สาหรับโรงเรียนบ้านต้นส้าน
ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จานวน 200 วัน
สาหรับนักเรียน 92 คน

368,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่
สาหรับโรงเรียนบ้านปางสัก
ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จานวน 200 วัน
สาหรับนักเรียน 150 คน

600,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.4 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่
สาหรับโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จานวน 200 วัน
สาหรับนักเรียน 128 คน

512,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15.5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่
สาหรับโรงเรียนบ้านสันป่าแดง ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จานวน 200 วัน
สาหรับนักเรียน 144 คน

576,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
15.6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่
สาหรับโรงเรียนบ้านหนองยาว ผู้เรียน อัตราคนละ 20.-บาท จานวน 200 วัน
สาหรับนักเรียน 244 คน
16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยม
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ จานวน 6
รายการ

โดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2551 และ เป็นไปตามแนวทางการซักซ้อม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3234 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561

16.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน เป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาค
ยากจน : มัธยม

งบประมาณ
(บาท)
976,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

205,450

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

21,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

117,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

เรียน เป็นเงิน 21,000 บาท

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

16.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
: มัธยม

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (1)รายหัว ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น อัตราคนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน(2)รายหัวส่วนเพิ่ม
(TOP UP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 500 บาท/ภาค
เรียน

16.3 ค่าหนังสือเรียน : มัธยม

เป็นค่าหนังสือเรียน
-มัธยมศึกษาปีที่ 1 อัตราคนละ 764.-บาท/ปี
-มัธยมศึกษาปีที่ 2 อัตราคนละ 865.-บาท/ปี
-มัธยมศึกษาปีที่ 3 อัตราคนละ 959.-บาท/ปี

21,950

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน : มัธยม

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตรา
คนละ 210 บาท/ภาคเรียน

10,920

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16.5 ค่าเครือ่ งแบบ : มัธยม

เป็นค่าเครือ่ งแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น อัตราคนละ 450 บาท/ปี

11,700

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
16.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : มัธยม เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 440 บาท/ภาค
เรียน

งบประมาณ
(บาท)
22,880

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

17 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน

เป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง และให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

60,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

18 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดู
งาน ให้แก่บคุ ลากรทางการศึกษา พนักงานครู ครู
ผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

100,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12,970,840

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนตาบลแม่สูน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตาบลแม่
สูน เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารเครือ่ งดื่ม ค่าซื้อ
สิ่งของ ค่าเช่าเครือ่ งเสียง เครือ่ งดนตรี ฯลฯ

2 โครงการประเพณีหล่อเทียนและ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีหล่อเทียน
ถวายเทียนจานาพรรษา
และถวายเทียนจานาพรรษา และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วกับประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
250,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

50,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ตาบลแม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองตาบลแม่สูน ได้แก่
การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา ซึ่งเป็น
การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ฯลฯ

300,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณียี่เป็งตาบล
แม่สูน

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณียี่เป็งตาบลแม่สูน เช่น
ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าของรางวัล ค่าดาเนินการ
ค่าซื้อสิ่งของ ค่าเช่าเครือ่ งเสียง เครือ่ งดนตรี
ฯลฯ

50,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
ที่
5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ตาบลแม่สูน

6 โครงการอบรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมของเยาวชนและอบรม
เกีย่ วกับยาเสพติดของเยาวชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ตาบล
แม่สูน ได้แก่ การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม
สัมมนา ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิน่ ได้แก่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ฯลฯ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมของเยาวชนและอบรมเกีย่ วกับยาเสพติด
ของเยาวชน ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

50,000

อบต.แม่สนู

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

800,000

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการทาดีเพื่อแผ่นดินชุมชน
ปลอดขยะ (Zero west)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนแต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตัง้ แต่
ต้นทางและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนของตนเอง เช่น ค่าวัสดุ อป
กรณ์ ในการดาเนินงาน ค่าประชุม อบรม รณรงค์
ในชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัลใน
การประกวดหมูบ่ า้ นจัดการขยะด้วยตนเองและ
ค่าอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นจัดการขยะ ฯลฯ
อานาจหน้าที่ : พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม

2 โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและ
ทางอากาศ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น การรณรงค์งด
เผาขยะ การทาปุย๋ หมักจากเศษใบไม้และวัสดุ
ทางการเกษตร ค่าจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง
ค่าจัดประชุม อบรม ฯลฯ
อานาจหน้าที่ : พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

50,000

อบต.แม่สูน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

150,000

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจ่างเหมาบริการ : งานกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู กอง
สาธารณสุข ฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการจัดเก็บมูลฝอยริมถนนสายหลัก
การทาปุย๋ หมัก ธนาคารกิง่ ไม้ใบไม้เพือ่ ชุมชน การ
ปฏิบตั ิงานจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปหรือค่าใช้จา่ ยอย่างอืน่ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน ฯลฯ ค่าจ้างเหมาพนักงานทาความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาเก็บ
กวาดขยะทาความสะอาดถนน จ้างเหมาปราบวัชพืช
ดูแลต้นไม้ ค่าจ้างเหมาทาของ และค่าจ้างเหมาอืน่ ๆ
ฯลฯ ที่เกีย่ วกับการดาเนินงานตามภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามความ
จาเป็นและประหยัด

งบประมาณ
(บาท)
1,100,000

1,100,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
1 ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมเหมืองฝาย เป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมเหมืองฝาย ค่าพัฒนา
ผูด้ แู ลเหมืองฝาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้
ราษฎรได้มนี ้าใช้ในการอุปโภค บริโภคตลอดปี

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ ฯ

เป็นค่าดาเนินโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ได้แก่ กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุ์พชื กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรม
พืช เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน การ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าจัดทาใบ
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามความจาเป็นและประหยัด

งบประมาณ
(บาท)
50,000.00

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สูน

งานวิชาการเกษตร
สานักปลัด ฯ

20,000.00

อบต.แม่สูน

งานวิชาการเกษตร
สานักปลัด ฯ

70,000

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจ้างเหมาบริการ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ
จ้างเหมาบุคคลดาเนินงานตามภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)
90,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการทดสอบคุณภาพนา

เป็นค่าในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา เช่น นา
เพื่อการอุปโภค นาเสียต่างๆ ฯลฯ อานาจ
หน้าที่ : พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม

20,000

อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก

เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุ อปกรณ์ ในการ
ดาเนินงาน ค่าประชุม อบรม รณรงค์ ในชุมชน
ฯลฯ อานาจหน้าที่ : พระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม

145,000

อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
พิษสุนัขบ้า
สุนขั บ้า เช่น ค่าวัสดุ อปกรณ์ ในการดาเนินงาน
ค่าประชุม อบรม รณรงค์ ในชุมชน ฯลฯ อานาจ
หน้าที่ : พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม

55,000

อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
งบประมาณ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ
ที่
(บาท)
5 โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมป้องกัน
20,000
โรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน เช่น ค่าอบรม ประชุม
และไม่ติดต่อในชุมชน

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

อบต.แม่สนู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจาเป็นและ
ประหยัด

6 โครงการอาหารปลอดภัย

เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอาหารปลอดภัย
เช่น ค่าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ตามความจาเป็นและประหยัด

20,000

350,000

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
งบประมาณ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
(บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการ : สานักปลัด จ้างเหมาบุคคลดาเนินงานตามภารกิจและอานาจ 1,050,000
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด ฯ
2 โครงการค่าใช้จ่ายการดาเนินคดี เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน, ค่าตอบแทนกรรมการ
40,000
และระงับข้อพิพาท
สอบข้อเท็จจริง, ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าเสียหาย,
หนี้ตามคาพิพากษา ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
สานักปลัดฯ

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

3 โครงการคุ้มครองดูแลสาธารณะ เป็นค่ารังวัด วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
สมบัติแผ่นดิน

20,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

4 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี

50,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

500,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

เป็นค่าดาเนินการโครงการจัดงานวันรัฐพิธีต่างๆ
ที่สาคัญ เช่น วันจักรี วันพ่อ วันแม่ วันปิย
มหาราช ฯลฯ
5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้ง
ซ่อมหรือครบวาระ หรือมีการแบ่งแยกหมู่บา้ น
ใหม่ ฯลฯ
6 โครงการ อบต. พบประชาชน

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน
เช่น ค่าอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอุปกรณ์ จัดซื้อสิ่งของ และเครือ่ งดื่ม
ฯลฯ

80,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรท้องถิน่

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วน
ตาบลพนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน ฯลฯ ให้มีทกั ษะ
ความรูเ้ พิ่มขึน้ สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

250,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ค่าอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
เครือ่ งดื่ม ค่าอุปกรณ์ จัดซื้อสิ่งของ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจาเป็นและประหยัด

9 โครงการอบรมให้ความรูด้ ้าน
กฎหมาย

ค่าจัดอบรมให้ความรูด้ ้านกฏหมายสาหรับ
ประชาชน เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง เครือ่ งดื่ม ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อสิ่งของ ฯลฯ
และ ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจาเป็นและประหยัด

10 จัดซื้อเครือ่ งดูดฝุุน

เครือ่ งดูดฝุุน ขนาด 2000 วัตต์
จานวน 1 เครือ่ ง คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถดูดฝุุนและน้า
- -ขนาด 2000 วัตต์
- มีแผ่นกรองและถุงเก็บฝุุน

11 จัดซื้อชุดโซฟารับแขก

ชุดโซฟาไม้บนุ วม จานวน 1 ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐาน เป็นชุดโซฟารับแขก ใน 1 ขุด
ประกอบด้วย โต๊ะกลาง ขนาด(กว้าง x ลึก x สูง)
120 x 60 x 48 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
โต๊ะข้าง ขนาด(กว้าง x ยาว x สูง) 60 x 60 x 48
เซนติเมตร จานวน 1 ตัว โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด
(กว้าง x ลึก x สูง) 167 x 65 x 88 เซนติเมตร
จานวน 1 ตัว โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด(กว้าง x ลึก x
สูง) 80 x 68 x 95 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
60,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

10,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

4,600

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

29,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
12 จัดซื้อ โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
จัดซื้อ โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน โต๊ะทางานเหล็ก ขนาดกว้าง
5 ฟุต(153.4 เซนติเมตร) ลึก 77.3 เซนติเมตร สูง
75.0 เซนติเมตร

13 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น

จัดซื้อ พัดลม จานวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นพัดลมไฟฟูาแบบตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว(450
mm.) , ใช้ไฟฟูาขนาด 220 V. AC. 50 HZ. ,
ปรับมุมก้ม-เงยได้ สามารถปรับระดับพัดลม สูง/
ต่าได้ มีปุมปรับส่ายอิสระ , มีสวิทซ์ ปิด/เปิด
ความเร็ว 3 ระดับ

14 จัดซื้อเครือ่ งผสมสัญญาณเสียง

เครือ่ งผสมสัญญาณเสียง(Mixer Amplifier) , มี
ช่องต่อสัญญาณเข้า จานวนไม่น้อยกว่า 16
ช่องสัญญาณ(8 โมโม + 4 สเตริโอ) , มีช่องต่อ
แบบ USB สาหรับเชื่อมต่อสัญญาณ เข้า/ออก
กับคอมพิวเตอร์ , มีดิจิตอลเอฟเฟ็ค SPX ในตัวไม่
น้อยกว่า 24 โปรแกรม พร้อมสามารถปรับแต่งค่า
Parameter ได้ , ใช้กับกระแสไฟฟูา 220 V(โวลต์)

งบประมาณ
(บาท)
4,700

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

1,190

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

19,500

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
15 จัดซื้อลาโพงอเนกประสงค์แบบ
เคลื่อนที่

16 จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 2 เครือ่ ง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ลาโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นชุดลาโพงอเนกประสงค์
แบบเคลื่อนที่ขนาด 15 นิ้ว มีช่องต่อ
Microphone , USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ
BLUTOOTH พร้อมไมโครโฟนไร้สาย UHFคู่
(ความถี่ 801.15-801.85 MHZ)และมีชุดล้อลาก
และแบตเตอรีภ่ ายในตัว เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายในการใช้ภาคสนาม
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน , มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย ,
มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB , มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย , มี DVD-RW
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย , มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง , มีแปูนพิมพ์และเมาส์ , มี
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :
1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

งบประมาณ
(บาท)
7,500

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

32,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
17 จัดซื้อเครือ่ งฉีดน้าแรงดันสูง
จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมาณ
(บาท)
6,900

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

18 ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึง ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ
พอใจ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่สูน

20,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

19 อุดหนุนเทศบาลตาบลสันทราย
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ฯ

เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ 2562

20,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

20 โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
เช่น ค่าเครือ่ งเสียง เครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ จัดทาปูาย การประชาสัมพันธ์

20,000

อบต.แม่สนู

งานนโยบาย
และแผน สานัก
ปลัด ฯ

21 โครงการสนับสนุนกระบวนการ
จัดทาแผนชุมชน

เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน เช่น ค่าเครือ่ งเสียง เครือ่ งดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดทาปูาย การ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

10,000

อบต.แม่สนู

งานนโยบาย
และแผน สานัก
ปลัด ฯ

22 ค่าจ้างเหมาบริการ : กองคลัง

จ้างเหมาบุคคลดาเนินงานตามภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของ อบต.แม่สูน : กลุ่มงานบริหารงานคลัง
กองคลัง

100,000

อบต.แม่สนู

กองคลัง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เครือ่ งฉีดน้าแรงดันสูง คุณลักษณะพื้นฐาน ปั๊มผลิตจาก
วัสดุอัลลอยด์ และ วาล์วโลหะ คุณภาพสูง ทนทาน , พร้อมที่
เก็บสายไฟ และท่อฉีดน้าเคลื่อนย้ายสะดวก , หัวฉีดหมุนได้ 3
แบบ (หัวฉีดน้าแรงดันสูง / หัวฉีดใบพัด / หัวฉีดเทอร์โบ) ,
กาลังไฟ(วัตต์) : 1500 W , ปริมาณการผลิต(ลิตร/ชั่วโมง) :
350 , ประเภทแรงดันน้า(บาร์ : 120 , ชนิดปืนอัดฉีด : ปืนฉีด
ยาว , อุณหภูมิน้าสูงสุด(องศา) : 40

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ที่
23 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
ทะเบียนทรัพย์สิน
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การ
พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของตาบลแม่สูน ให้ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
110,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

อบต.แม่สนู

กองคลัง

24 โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ปฏิบตั ิงาน การจัดเก็บรายได้
การเงินการคลัง และการพัสดุ

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ิงาน การ
จัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง และการพัสดุ
ได้แก่ ค่าปูาย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ ฯลฯ

20,000

อบต.แม่สนู

กองคลัง

25 โครงการอบรมคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ ได้แก่ ค่าปูาย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000

อบต.แม่สนู

กองคลัง

26 จัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน

เก้าอีส้ านักงาน จานวน 10 ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐาน เก้าอีส้ านักงาน เป็นแบบมีล้อพร้อมพนัก
พิง สามารถปรับระดับสูง/ต่าได้ ขนาด(กว้างx
ยาวxสูง) 60x65x92 เซนติเมตร

18,500

อบต.แม่สนู

กองคลัง

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
27 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์:
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน

28 สารองจ่ายกรณีภัยพิบตั ิ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย ,
มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB , มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1
หน่วย , มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง , มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 3 ลาดับที่
7 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี 2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 57 ลาดับที่ 21

เป็นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉกุ เฉินจาเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว
ดินโคลนถล่ม หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือ กรณีที่มคี วามจาเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้

งบประมาณ
(บาท)
32,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สนู

กองคลัง

300,000

อบต.แม่สนู

สานักปลัดฯ

2,835,890

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 อุดหนุนตามโครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ใน
พื้นที่หมูบ่ า้ น/ชุมชน อาเภอฝาง
ประจาปีงบประมาณ 2562:
อุดหนุนให้ (ศป.ปส.อ.ฝาง)

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

สานักปลัดฯ

2 อุดหนุนตามโครงการงานรัฐพิธี เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันรัฐพิธี
ประจาปี 2562 : อุดหนุนให้ที่ทา ประจาปี 2562 ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
การปกครองอาเภอฝาง
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ที่จาเป็น ฯลฯ

27,500

อบต.แม่สูน

สานักปลัดฯ

3 อุดหนุนตามโครงการมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2562 :
อุดหนุนให้ที่ทาการปกครอง
อาเภอฝาง

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ปะ
ดับจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ที่จาเป็น ฯลฯ

40,000

อบต.แม่สูน

สานักปลัดฯ

4 อุดหนุนตามโครงการประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี 2562 :
อุดหนุนให้ที่ทาการปกครอง
อาเภอฝาง

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์
ประจาปี 2562 ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ที่จาเป็น ฯลฯ

10,000

อบต.แม่สูน

สานักปลัดฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและปราบราม
ยาเสพติด พื้นที่หมูบ่ า้ น/ชุมชน อาเภอฝาง ได้แก่
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ที่
จาเป็น ฯลฯ

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

แบบ ผด 02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
5 อุดหนุนตามตามโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E
ประเทศไทย) : อุดหนุนให้
กองร้อยตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 334

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E ประเทศ
ไทย ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ ที่จาเป็น ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
70,000

197,500

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
สานักปลัดฯ

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจ้างเหมาบริการ : กองช่าง
2 จัดซื้อกล้องระดับ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
จ้างเหมาบุคคลดาเนินงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของ อบต.
แม่สูน : กลุ่มงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
กองช่าง
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 30 เท่า จานวน 1 ชุด
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็น
ภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3) มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35
มิลลิเมตร 5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 6) ระยะ
มองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensatorที่มีช่วงการทางานของ
ระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา 9) ความละเอียดในการ
ทาระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน+ / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับน้าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2
มิลลิเมตรหรือไวกว่า 11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีด
กากับทุก ๆ 1 องศา 12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่
น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่านมุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา 15) ต้องได้รับ
ประกาศนียบัตร ISO 9001 16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ (2) มีขาตังกล้องเลื่อนขึ้นลงได้
พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด (3) มีฝาครอบเลนส์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจากล้อง หมายเหตุ : การพิจารณาค่า
ความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

34,000

อบต.แม่สูน

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
ที่
3 จัดซื้อเครือ่ งหิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา

4

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
ราคาตัวละ 25,000.-บาท จานวน 1 เครื่อง
1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และ สร้าง
เส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตาแหน่งสถานที่สาคัญ
ไม่น้อยกว่า 500,000 ตาแหน่ง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความ
ดันบรรยากาศ
7) มีพอร์ตสาหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB
port แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชื่อ
เรียกอื่นคือ เครื่องอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) ได้ , มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

งบประมาณ
(บาท)
25,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.แม่สูน

7,900

อบต.แม่สูน

366,900

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผด 02

