บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

49,000

หมู่ 5
บ้านสันมะนะ

กองช่าง

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน RMC2 (หลังวัดต่อ
เติม) หมู่ 9 บ้านสันทราย

249,000

หมู่ 9
บ้านสันทราย

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

ส.ค.

กองช่าง

ก.ค.

หมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

มิ.ย.

338,000

2

ต่อเติมอาคาร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 22.00 เมตร ทาการเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 225.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 100.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 120.00 เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480.00 ตารางเมตร

พ.ค.

โครงการต่อเติมอาคาร
หอประชุมประจาหมู่บ้าน
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้

พ.ศ.2562
เม.ย.

1

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

300,000

หมู่ 1 บ้านเหมือง
แดงใต้

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
(รางวี) ท้าย ซอย 2 เชื่อม
ด่านศุลกากรแม่สาย (ด่าน 2)
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้

ส.ค.

กองช่าง

ก.ค.

หมู่ 4
บ้านเวียงหอม

มิ.ย.

242,000

5

1) วางท่อรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60
เมตร พร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 61 เมตร
(2) เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 73.00 ตารางเมตร
(1) ก่อสร้างรางระบายน้า
(รางวี) ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 310 เมตร
(2) วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ศก.0.60
เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กยาวรวมไม่น้อย
กว่า 53.00 เมตร

พ.ค.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้า ซอย 2 ถึง ซอย 3
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม

พ.ศ.2562
เม.ย.

4

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7

8

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ลึกไม่น้อย 0.30 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า (1) ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
หน้าศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร
(2) รางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก.0.60 เมตร
พร้อมฝาปิดบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 15 เมตร
(3) ทาการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 57.50 ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ตาบลแม่สายมิตรภาพ หมู่ 3
ลึกไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร
บ้านสันผักฮี้
ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร

150,000

หมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองช่าง

ส.ค.

หมู่ 11 บ้านสัน
ทรายใหม่

ก.ค.

100,000

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

หมู่ 5
บ้านสันมะนะ

พ.ศ.2562
เม.ย.

191,000

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ซอย 9 หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

งบประมาณ

ธ.ค.

6

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9

10

11
12

13

14

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แสงสว่าง ถนนเลียบคลอง
หลอดไฟขนาด 250 วัตต์
ชลประทาน 2L-RMC1 (ต่อเติม) ติดตั้งบนเสาแบบกิ่ง
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม
เดี่ยว สูง 9.00 เมตร
จานวน 6 ชุด
โครงการปรับปรุงระบบ
ติดตั้งชุดโคมถนน LED
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ขนาด 40 วัตต์
หมู่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร บริเวณ ถนนปิยะพร
1,2,3,4,5,7
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญา
(ค่า K)
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
บารุงรักษา ซ่อมแซมที่ดินและ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ซ่อมแซม
ถนน คสล.ที่ชารุด, ซ่อมแซม
รางระบายน้า, ทางระบายน้า
ที่ชารุด ฯลฯ
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
จ่ายเป็นจ้างออกแบบ
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
เอกชน นิติบุคคลหรือ
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก เช่นห้องน้าสาหรับผู้พิการ
ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส
เช่น ทางลาด ทางชัน ราวจับ ฯ

10,000

เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ
เขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลแม่สาย
มิตรภาพ

กองช่าง

20,000

เขตพืน้ ที่เทศบาล
ตาบลแม่สาย
มิตรภาพ

กองช่าง

10,000

เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

246,580

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองช่าง

ก.ย.

กองช่าง

ส.ค.

หมู่ 13
บ้านเหมืองแดง
ปิยะพร

ก.ค.

379,000

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

หมู่ 6
บ้านป่ายางชุม

พ.ศ.2562
เม.ย.

318,000

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ ประชาชน

2

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส.ค.

10,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

40,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี/
กลุ่มผู้สูงอายุ/ประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ
ดาเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

โครงการตลาดมิตรภาพ
ตลาดประชารัฐ
บ้านปิยะพร

มิตรภาพ ตลาดประชารัฐ
บ้านปิยะพร

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

หมู่ 13
บ้านเหมืองแดง
ปิยะพร

พ.ค.

50,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

ดาเนินการตามโครงการตลาด

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.1 แผนงานการศึกษา

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

3

โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

4

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
หลักสูตรระดับปฐมวัย

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

5

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล
เด็กปฐมวัย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

1,301,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

6

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

โครงการจัดงานวันวิชาการ

ส.ค.

กองการศึกษา

ก.ค.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แม่สายมิตรภาพ

มิ.ย.

30,000

2

จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
สังกัดกองการศึกษา และ
คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก
จัดกิจกรรมวันวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก
ดาเนินการตามโครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก
ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนา
หลักสูตรระดับปฐมวัย ให้แก่
ครูผู้ดูแลเด็ก
ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
เพื่อค่าอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
รวมถึงค่าจัดการเรียนการสอน

พ.ค.

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

พ.ศ.2562
เม.ย.

1

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.1 แผนงานการศึกษา

7

8
9
10
11
12

60,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

712,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ก.ย.

กองการศึกษา

30,000

โรงเรียน
บ้านสันทราย
โรงเรียน
บ้านสันมะนะ
ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

2,012,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
,โรงเรียนบ้าน
สันทราย,โรงเรียน
บ้านสันมะนะ

พ.ค.

1,790,880

พ.ศ.2562
เม.ย.

เพื่อค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ,
โรงเรียนบ้านสันทราย
และโรงเรียนบ้านสันมะนะ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านสันทราย
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านสันมะนะ
โครงการจัดกิจกรรมเด็ก
ดาเนินการจัดกิจกรรม
และเยาวชน
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ดาเนินการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ
โครงการจ้างเด็กนักเรียนทางาน จ้างเด็กนักเรียนในพื้นที่
ในช่วงปิดภาคเรียน
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ทางานในช่วงปิดภาคเรียน

ค่าอาหารเสริม (นม)

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

2

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

3

4

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

5

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

6

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

5,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

5,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

3,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

ส.ค.

3,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

พ.ค.

50,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ของจังหวัดเชียงราย
“เจียงฮายเกมส์”
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันที่ 13 ตุลาคม 2561
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

8

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

9

จัดงานประเพณี
และกิจกรรมทางศาสนา

10

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

11
12

กองการศึกษา

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองการศึกษา

95,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองการศึกษา

60,000
40,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ก.ย.

โรงเรียน
บ้านสันทราย

ส.ค.

30,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

พ.ค.

5,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช 5 ธันวาคม 2561
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ดาเนินการจัดงานประเพณี
และกิจกรรมทางศาสนา เช่น
ค่าจัดทาพานพุ่ม ค่าดอกไม้
ค่าพวงมาลา เพื่อสักการะพ่อขุน
เม็งรายมหาราช งานบวงสรวง
พระเจ้าพรหมมหาราช
งานประเพณีทานหาแม่ฟ้าหลวง
ฯลฯ
จัดโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
จัดโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์
ดาเนินการฝึกอบรมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

14

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

15

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

16

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

17

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

18

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

3,500

ณ ลาน
อเนกประสงค์
ดอยตุง

กองการศึกษา

3,500

ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง

กองการศึกษา

5,000

จังหวัดเชียงราย

กองการศึกษา

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองการศึกษา

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

วัดพระธาตุดอยตุง

ส.ค.

20,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

วัดพระธาตุดอยตุง

พ.ค.

10,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
เจ้าดอยตุง ประจาปี พ.ศ.2562
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
เจ้าดอยตุง ประจาปี พ.ศ.2562
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
ประเพณีเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ประจาปี พ.ศ.2562
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานพิธี
ทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจาปี พ.ศ.2562
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพิธีรดน้า
ดาหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ประจาปี พ.ศ.2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ของสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

19

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

20

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ

21

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ

22

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

23

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัย
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาและร่วมเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

24
25

26

โครงการส่งเสริมการออก
กาลังกาย

กองการศึกษา

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

5,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

25,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ในนามตัวแทนของเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
จัดโครงการส่งเสริมการออก
กาลังกาย (จ้างผู้นาการออก
กาลังกายแอโรบิคแดนซ์)

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา

ก.ย.

โรงเรียน
บ้านสันทราย

40,000

กองการศึกษา

ส.ค.

30,000

25,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

โรงเรียน
บ้านสันทราย
โรงเรียน
บ้านสันมะนะ
โรงเรียน
บ้านสันมะนะ

พ.ค.

35,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กีฬาสีโรงเรียนบ้านสันทราย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กีฬาสีโรงเรียนบ้านสันมะนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียนบ้าน
สันมะนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนานักเรียนด้านดนตรี
ดุริยางค์
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน,
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ฯลฯ

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้พิการ
ในเขตพื้นที่
ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่
ดาเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

2

3

4

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ก.ค.

40,000

มิ.ย.

ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน แก่ ผู้นา คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชน

พ.ค.

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
แก่ผู้นา คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้พิการ เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2562
เม.ย.

1

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.4 แผนงานสาธารณสุข

2
3

4

5

ดาเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
ดาเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
ดาเนินการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
การดาเนินการสารวจข้อมูล
ดาเนินการสารวจข้อมูลสัตว์
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อุดหนุนการดาเนินงาน
เพื่ออุดหนุนการดาเนินงาน
ตามโครงการพระราชดาริ
ตามโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข

160,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

40,000

ก.ค.

5,000

10,000

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ศ.2562
เม.ย.

70,000

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้หวัดนก
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ดาเนินงานตามโครงการ
อาสาปันสุข เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ศ.2562
เม.ย.

10,000

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการอาสาปันสุข
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

2

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับท้องถิ่น และการอบรม
การรักษาความสงบภายใน
รวมถึงการช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานตารวจ
โครงการฝึกอบรมทบทวน
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

3

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

4

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ฝึกอบรมใหม่)

5

การดาเนินงานกิจกรรม
วัน อปพร.
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในงาน
ประเพณีต่างๆ

6

สานัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ดาเนินงานกิจกรรม
ในวัน อปพร.
ดาเนินการตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีต่างๆ

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

20,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

50,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

ดาเนินการโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับท้องถิ่น และการอบรม
การรักษาความสงบภายใน
รวมถึงการช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานตารวจ
ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนส่งเสริม
พัฒนาความรู้ให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สังกัดศูนย์ อปพร.
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ดาเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(ฝึกอบรมใหม่)

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.7 แผนงานบริหารทั่วไป

1

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
(คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ดาเนินคดี(คดีแพ่ง คดีอาญา
และอื่นๆ)
คดีปกครองและอื่นๆ)

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2562
เม.ย.

10,000

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส.ค.

50,000

ส.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

มิ.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ค.

งบประมาณ

เม.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มี.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ศ.2562
ก.พ.

30,000

พ.ศ.2561
ม.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.ค.

โครงการรักน้า รักป่า รักแผ่นดิน ดาเนินการตามโครงการ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
รักน้า รักป่า รักแผ่นดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ก.ค.

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข

1

โครงการคัดแยกขยะ

ดาเนินการตามโครงการ
คัดแยกขยะ ในเขตพื้นที่

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2562
ม.ค.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2

3

4

5

ดาเนินงานตามโครงการ
จัดกิจกรรมด้านมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม และ
ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ดาเนินการอบรมพัฒนา
และการทางานของบุคลากรของ ศักยภาพและการทางาน
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ของบุคลากร ได้มีทัศนคติ
การทางานที่ดี มีศักยภาพ
การทางานที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น
การเดินทางไปราชการ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ
โครงการกฎหมายน่ารู้
ดาเนินการตามโครงการ
สู่ชุมชนและการอบรม
กฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน และ
เพื่อรักษาความสงบภายใน
การอบรมเพื่อรักษาความสงบ
ภายใน
โครงการอบรมกฎหมาย
ดาเนินการตามโครงการอบรม
คุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

150,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
หรือนอกสถานที่

ก.ค.

30,000

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
หรือนอกสถานที่

พ.ศ.2562
เม.ย.

30,000

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการจัดกิจกรรม
ด้านมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม และทัศนศึกษาดูงาน

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

6

วัสดุสานักงาน

7

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

8

วัสดุงานบ้านงานครัว

9

วัสดุก่อสร้าง

10

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

สานัก
ปลัดเทศบาล

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

20,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

100,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายในสานักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บ เอกสาร
ซอง ธงชาติ น้าดื่ม กระดาษไข
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้
จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
วัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์
เทปพันสายไฟฟ้า และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น แปรงถูพื้นไม้กวาด สบู่
ผงซักผ้า น้ายาล้างห้องน้า
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่
ในประเภทนี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร และทรัพย์สินอื่นๆ

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

11

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

12

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

13

วัสดุคอมพิวเตอร์

14

วัสดุอื่น

15

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

สานัก
ปลัดเทศบาล

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

16,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

400,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

100,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เบาะ หัวเทียน ฯ
จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นสาหรับใช้กับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า
และเครื่องฉีดพ่นน้ายากาจัดยุงฯ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ตลับผง
หมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ฯ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ
ที่จาเป็นใช้ในการปฏิบัติราชการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 ชุด
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของกองคลัง

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

การเดินทางไปราชการ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและอื่น ๆ
การสารวจข้อมูลภาคสนาม และ ดาเนินการการสารวจข้อมูล
การให้บริการในการชาระภาษี ภาคสนาม สารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีฯให้เป็นปัจจุบัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ทรัพย์สินอื่นๆฯ
วัสดุสานักงาน
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายในสานักงานฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ
ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้น 32
ช่อง
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40
ช่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
ค่าบารุงรักษาและ
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซม
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของกองคลัง

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

60,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

14,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

16,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองคลัง

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

20,000

มิ.ย.

กองคลัง

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2562
เม.ย.

50,000

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

28

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

29

การส่งคืนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กรณีรถของ
อปท.ก่อให้เกิดความเสียหาย
และประกันภัยรถราชการ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ

30

31

การจัดทาเวทีสาธารณะ/
ประชาพิจารณ์

32

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น
และของคนในชาติ
จัดทาเวทีประชาพิจารณ์
ในพื้นทีข่ องเทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพทาให้ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร,พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน
และอื่นๆ
ดาเนินการตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

5,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส.ค.

10,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

10,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

กรณีพนักงานเทศบาล และ
เจ้าหน้าที่ ทาละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และประกันภัยรถราชการ

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

33

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในระบอบประชาธิปไตย

34

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

35

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตาบล

36

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล

สานัก
ปลัดเทศบาล

5,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส.ค.

300,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

15,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเมืองการปกครอง
กฎหมายและการออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ในเขตพื้นที่
จัดการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ตาบล การจัดทาแผนชุมชน
เป็นต้น
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการการให้บริการชาระภาษี
ช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์ทั้งวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการบริการถึงที่รับชาระ
ภาษีถึงบ้าน
ออกหน่วยให้บริการประชาชน

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองคลัง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองคลัง

38
39

โครงการบริการถึงที่รับชาระ
ภาษีถึงบ้าน ออกหน่วย
ให้บริการประชาชน

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

สานักงานท้องถิ่น
อาเภอแม่สาย

ก.ค.

50,000

มิ.ย.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ(อาเภอแม่สาย)

พ.ค.

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะช้าง สาหรับการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ
โครงการการให้บริการชาระภาษี
ช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์ทั้งวัน

พ.ศ.2562
เม.ย.

37

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.ย.

งบประมาณ

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

เม.ย.

30,000

มี.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)

ก.พ.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2562
ม.ค.

50,000

ธ.ค.

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
เช่น สายส่งน้าดับเพลิง
ข้อต่อทางแยกชนิดอะลูมิเนียม
เติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิงฯลฯ
จัดซื้อวัสดุด้านการจราจร
และวัสดุอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจราจรในพื้นที่

พ.ศ.2561

ส.ค.

วัสดุอื่น

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ส.ค.

2

สถานที่
ดาเนินการ

ก.ค.

วัสดุเครื่องดับเพลิง

งบประมาณ

ก.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.3 แผนงานสาธารณสุข

1
2

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุอื่น

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานสาธารณสุขและอื่นๆ
จัดซื้อถังขยะ และถังขยะรวม

(งานสาธารณสุข)

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานสาธารณสุข)

3

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

59,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานสาธารณสุข)

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2562
ม.ค.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.4 แผนงานการเกษตร
ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.พ.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2562
ม.ค.

30,000

พ.ศ.2561
ธ.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

พ.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

ส.ค.

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

งบประมาณ

ก.ค.

วัสดุการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ก.ค.

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

(งานสาธารณสุข)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.5 แผนงานการศึกษา

1

การเดินทางไปราชการ

2

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

3

วัสดุสานักงาน

4

วัสดุงานบ้านงานครัว

5

วัสดุคอมพิวเตอร์

6

วัสดุก่อสร้าง

7

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.

กองการศึกษา

60,000
40,000
10,000
20,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองการศึกษา

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

70,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกองการศึกษา
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
สานักงานต่างๆ ฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุ
คอมพิวเตอร์ตา่ งๆ ฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

7

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

1

การเดินทางไปราชการ

2

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

3

วัสดุสานักงาน

4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5

วัสดุก่อสร้าง

6

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

7

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

9

วัสดุคอมพิวเตอร์

กองช่าง

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

370,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

200,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

80,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

320,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

50,000

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

50,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองช่าง
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
สาหรับงานสานักงาน
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาหรับใช้
ซ่อมแซมไฟฟ้า ฯ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง
และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
และซ่อมแซม
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น ยางรถ ,
หัวเทียน ,แบตเตอรี่ฯลฯ
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับรถยนต์ เครื่องจักร
เครื่องยนต์ต่างๆ ฯ
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

10
11
12

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1

22,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ของกองช่าง

320,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

พ.ศ.2562
เม.ย.

1,980,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทาเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารคลัง

1

ครุภัณฑ์สานักงาน

2

ครุภัณฑ์สานักงาน

กองคลัง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

16,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบ 1

22,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

10,000

ก.ค.

กองคลัง

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

14,000

พ.ศ.2562
เม.ย.

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้น 32
ช่อง
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40
ช่อง

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารคลัง
ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ส.ค.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

พ.ศ.2562
ก.ค.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ.2561

ก.ค.

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2562
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ.2561
พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.พ.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2562
ม.ค.

59,000

พ.ศ.2561
ธ.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

พ.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

ส.ค.

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

งบประมาณ

ก.ค.

ครุภัณฑ์การเกษตร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ก.ค.

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

(งานสาธารณสุข)

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2562
เม.ย.

1,980,000

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

