ส่วนที่ 2. รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่
1

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 ,GMS
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 1)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2563
2564
2565
รับผิดชอบ
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล.
ถนน คสล. พร้อม
550,000 550,000 550,000 ความยาว ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
ส้
า
หรั
บ
คมนาคมได้
อ
ย่
า
ง
ส้
า
หรั
บ
คมนาคมได้
อ
ย่
า
ง
กว้าง 5.00 เมตร
รางระบายน้้า คสล.
ของถนน
ทต.แม่สาย
สะดวกและสามารถแก้
ไ
ข
สะดวกและสามารถ
หนา 0.15 เมตร และ
แบบมีฝาปิด ซอย 4
และราง
มิตรภาพ
ปัญหาน้้าท่วมขังภายใน
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
รางกว้
า
ง
0.30
เมตร
(ต่อเดิม) หมู่ 1
100 เมตร ภายในหมู่บ้านได้
หมู่บ้านได้
ลึก 0.30-0.60 เมตร
บ้านเหมืองแดงใต้

2

ถนน คสล.
ซอย 2/4 หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

3

ขยายเขตประปา
ซอย 4/1 หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

ยาว 100 เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล.
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง กว้าง 4.00 เมตร
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร

เพือ่ ให้มีประปา
ภายในชุมชน/หมู่บ้าน

ซอย 4/1
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้

100,000 100,000 100,000 ความยาว
ของถนน
40 เมตร

ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
ส้าหรับคมนาคมได้ ทต.แม่สาย
อย่างสะดวกและ
มิตรภาพ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
100,000 100,000 100,000 ขยายเขต ประชาชนมีประปาใช้ กองช่าง
ประปา
ครบทุกครัวเรือน
ทต.แม่สาย
100 เมตร
มิตรภาพ

ที่
4

5

6

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 1)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
ถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
สามแยกแม่สายของเก่า
ถึงท้ายซอย หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้
ถนน คสล.
ซอย 2/3 หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนนหินคลุก
กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนา 0.10 เมตร

100,000 100,000 100,000 ความยาว
ของถนน
500 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

250,000 250,000 250,000 ความยาว
ของถนน
100 เมตร

-เปลี่ยนประตู
-เปลี่ยนหน้าต่าง
-ติดฝาเพดาน
-ทาสี ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง
อาคาร
1 หลัง

ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้ในกิจการ และ
เอนกประสงค์ประจ้า
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน หมู่ 1
หมู่บ้าน
บ้านเหมืองแดงใต้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
ส้าหรับคมนาคมได้ ทต.แม่สาย
อย่างสะดวกและ
มิตรภาพ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
มีสถานที่ใช้ในกิจการ กองช่าง
และ กิจกรรมต่างๆ ทต.แม่สาย
ของหมู่บ้าน
มิตรภาพ

ที่
7
8

9

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 3)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
เก็บของประจ้าหมู่บ้าน
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟกิ่ง
สาธารณะ ซอย 7(นาปง)
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
ถนน คสล.
ซอย 2/3
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้

10 ติดตั้งไฟส่องสว่าง
รอบหนองกัด
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
11 ท่อระบายน้้า คสล.
แบบบล็อคคอนเวิร์ส
หนองกัดเชื่อมด่าน 2
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองกัด หมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

เพื่อใช้ในกิจการ และ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ปรับปรุง มีสถานที่ใช้ในกิจการ กองช่าง
อาคาร
และ กิจกรรมต่างๆ ทต.แม่สาย
1 หลัง
ของหมู่บ้าน
มิตรภาพ
กองช่าง
ขยายเขต ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทต.แม่สาย
200 เมตร ครบทุกครัวเรือน
และไฟกิ่ง และประชาชนคมนาคม มิตรภาพ
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย
10 จุด
ความยาว ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
ของถนน ส้าหรับคมนาคมได้ ทต.แม่สาย
100 เมตร อย่างสะดวกและ
มิตรภาพ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ติดตั้งไฟ เพิ่มความสะดวก
กองช่าง
ส่องสว่าง ส้าหรับประชาชน
ทต.แม่สาย
30 จุด
ที่มาใช้สถานที่
มิตรภาพ
ความยาว สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
น้้าท่วมขังภายใน
ทต.แม่สาย
ของราง
มิตรภาพ
150. เมตร หมู่บ้านได้

-เปลี่ยนประตู
-เปลี่ยนหน้าต่าง
-ติดฝาเพดาน ฯลฯ
ซอย 7 (นาปง)
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้

300,000 300,000 300,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

250,000 250,000 250,000

เพื่อส่องสว่างรอบ
หนองน้้าสาธารณะ
(หนองกัด)
เพื่อระบายน้้าออกนอก
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ติดตั้งไฟส่องสว่าง
30 จุด

900,000 900,000 900,000

กว้าง 1.50-2.00 เมตร
ลึก 1.50-2.00 เมตร
ยาว 150 เมตร

400,000 400,000 400,000

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศฯ
รอบหนองกัด
สาธารณะของหมู่บ้าน

-เรียงหินกาบ 900 เมตร
-ท้าหลังคาถนนทิศใต้
-ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

800,000 800,000 800,000 -เรียงหิน

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ภายใน
ชุมชน/หมู่บ้านและ
ประชาชนคมนาคมได้
อย่างสะดวกปลอดภัย

400,000 400,000 400,000

900 เมตร
-หลังคา
400 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แหล่งน้้าสาธารณะ
กองช่าง
ได้รับการปรับปรุงภูมิ ทต.แม่สาย
ทัศน์
มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 4)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564

13 รางระบายน้้า คสล.
พร้อมฝาปิด
ซอยกลางบ้าน
(เชื่อมซอยบ้าน
นางบัวจ้า จันทาพูน)
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม
14 รางระบายน้้า คสล.
พร้อมฝาปิด
หน้าวัดเวียงหอม
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม
15 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียง
ตามสายประจ้าหมู่บ้าน
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม
16 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ซอยหลังวัด
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม
17 ถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า คสล.
ซอย 5 (บ้านพ่อก้านัน)
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม

เพือ่ ระบายน้้าออกนอก กว้าง 0.30 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.30-0.60 เมตร
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ยาว 150 เมตร

400,000 400,000 400,000 ความยาว สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังภายใน
ของราง
150. เมตร หมู่บ้านได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อระบายน้้าออกนอก กว้าง 0.30 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.30-0.60 เมตร
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ยาว 150 เมตร

400,000 400,000 400,000 ความยาว สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังภายใน
ของราง
150. เมตร หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์
เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย
จ้านวน 1 ระบบ
ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ซอยหลังวัด
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.
กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 200 เมตร

100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย
1 ระบบ
100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟกิ่ง
สาธารณะ
10 จุด
500,000 500,000 500,000 ความยาว
ของถนน
200 เมตร

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

พร้อมวางท่อยาว 8 เมตร

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์
เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน
ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 5)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564

18 ขุดลอกและเรียงหินกาบ
ล้าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์กลางหมู่บ้าน
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
19 ก่อสร้างลาน คสล.
พร้อมบ่อพักน้้าเสีย
ข้างศาลาเอนกประสงค์
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
20 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ในเขตหมู่บ้าน
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

เพื่อระบายน้้าออก
นอกหมู่บ้าน และเพื่อ
ปรับปรุงแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร/
ปศุสัตว์
เพื่อใช้ในกิจการ และ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน
เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ความยาวขุดลอก/
เรียงหินกาบ
300 เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาว
ขุดลอก/
เรียงหิน
300 เมตร

สามารถระบายน้้า
ออกนอกหมู่บ้าน
และมีแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร/
ปศุสัตว์

-ก่อสร้างลาน คสล.
พื้นที่รวม 50 ตาราง
เมตร และบ่อพักน้้าเสีย
จ้านวน 2 บ่อ

200,000 200,000 200,000 ลานพื้นที่
50 ตาราง
เมตร และ
บ่อพัก
2 บ่อ
200,000 200,000 200,000 ตามจุด
เสี่ยงต่างๆ
10 จุด

มีสถานที่ใช้ในกิจการ กองช่าง
และ กิจกรรมต่างๆ ทต.แม่สาย
ของหมู่บ้าน
มิตรภาพ

ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ในเขต
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

2565

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

กองช่าง
ประชาชนในชุมชน
ได้รับความปลอดภัย ทต.แม่สาย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 6)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564

21 รางระบายน้้า คสล.
จากทางเข้าชุมชนธนธานี
ถึงถนนบายพาส
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม
22 ขุดลอกรางระบายน้้า
ชุมชนไฟฟ้า-ชุมชนธน
ธานี-ชุมชนไทลื้อ
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม
23 ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะประโยชน์
โครงการ8–ชุมชนไทลื้อ
-สนามกอล์ฟ
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม
24 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลหมู่บ้าน
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม
25 ติดตั้งไฟส่องสว่างถนน
เลียบคลองชลประทาน
RMC1(เชื่อมถนน 1290)
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม

เพื่อระบายน้้าออกนอก กว้าง 0.30 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.30-0.50 เมตร
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ยาว 900 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000

ความยาว
ของราง
900 เมตร

สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อระบายน้้าออกนอก
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ชุมชนไฟฟ้า,
ชุมชนธนธานี,
ชุมชนไทลื้อ

200,000 200,000 200,000 ความยาว
ของราง
1,000

สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อระบายน้้าออกนอก
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ชุมชนไฟฟ้า,
ชุมชนธนธานี,
ชุมชนไทลื้อ

1,000

สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อจัดหาแหล่งน้้า
ขุดจุดบ่อบาดาล
เพื่ออุปโภคและบริโภค พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ในชุมชน
จ้านวน 1 ระบบ
เพื่อส่องสว่างตามท้อง ติดตั้งไฟส่องสว่าง
ถนนภายในชุมชน/
5 จุด
หมู่บ้าน

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เมตร
300,000 300,000 300,000 ความยาว
ของราง
เมตร

100,000 100,000 100,000 จ้านวน
1 บ่อและ
1 ระบบ
300,000 300,000 300,000 ติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง
5 จุด

ชุมชนมีแหล่งน้้าเพื่อ กองช่าง
อุปโภคและบริโภค ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
เพิ่มความสะดวกใน
กองช่าง
การเดินทางเวลา
ทต.แม่สาย
กลางคืน
มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 9)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564

26 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
ตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขต การก่ออาชญากรรม
หมู่ 9 บ้านสันทราย
และปัญหายาเสพติด
27 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
พร้อมติดตั้ง
เครื่องออกก้าลังกาย
หมู่ 9 บ้านสันทราย

เพื่อใช้ในกิจการ และ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน และประชาชน
มีสถานที่ออกก้าลังกาย

ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ในเขต
หมู่ 9 บ้านสันทราย
-ก่อสร้างอาคาร
กว้าง 10.00 เมตร
ยาว 15.00 เมตร
-ติดตั้งเครื่องออก
ก้าลังกาย ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
2565
รับผิดชอบ
กองช่าง
300,000 300,000 300,000 ตามจุด
ประชาชนในชุมชน
เสี่ยงต่างๆ ได้รับความปลอดภัย ทต.แม่สาย
10 จุด
ในชีวิตและทรัพย์สิน มิตรภาพ
500,000 500,000 500,000 อาคาร
1 หลัง,
เครื่องออก
ก้าลังกาย
1 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

มีสถานที่ใช้ในกิจการ กองช่าง
และ กิจกรรมต่างๆ ทต.แม่สาย
ของหมู่บ้าน และ
มิตรภาพ
ประชาชนมีสถานที่
ออกก้าลังกาย

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 11)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

28 ถนน คสล.
ซอย 4/8 หมู่ 11
บ้านสันทรายใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาว
ของถนน
200 เมตร

29 ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์หลังใหม่
หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่
30 ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
เก็บของประจ้าหมู่บ้าน
หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่
31 รางระบายน้้า คสล.
พร้อมฝาปิด
ซอย 4
หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่
32 ถนน คสล.
ซอย 5/3 หมู่ 11
บ้านสันทรายใหม่

เพื่อใช้ในกิจการ และ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน
เพื่อใช้ในกิจการ และ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน
เพื่อระบายน้้าออกนอก
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

-ต่อเติมหลังคาด้าน
หน้าอาคาร ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 ต่อเติม
อาคาร
1 หลัง
300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง
อาคาร
1 หลัง
700,000 700,000 700,000 ความยาว
ของราง
300 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-เปลี่ยนหลังคาอาคาร
-ติดฝาเพดาน
-ทาสี ฯลฯ
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.30-0.60 เมตร
ยาว 300 เมตร

250,000 250,000 250,000 ความยาว
ของถนน
100 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
มีสถานที่ใช้ในกิจการ กองช่าง
และ กิจกรรมต่างๆ ทต.แม่สาย
ของหมู่บ้าน
มิตรภาพ
มีสถานที่ใช้ในกิจการ กองช่าง
และ กิจกรรมต่างๆ ทต.แม่สาย
ของหมู่บ้าน
มิตรภาพ
สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
น้้าท่วมขังภายใน
ทต.แม่สาย
หมู่บ้านได้
มิตรภาพ
ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริ การสาธารณะอื่นๆ
-(หมู่ 13)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ระบายน้้า ถนนปิยะพร 4 ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและสามารถแก้ไข
หมู่ 13 บ้านเหมืองแดง
ปัญหาน้้าท่วมขังภายใน
ปิยะพร
หมู่บ้านได้
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
34 ถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้้า ถนนปิยะพร 4 ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและสามารถแก้ไข
ซอย 9 หมู่ 13
ปัญหาน้้าท่วมขังภายใน
บ้านเหมืองแดงปิยะพร
หมู่บ้านได้
35 ถนน คสล. ถนนปิยะพร 4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง
ซอย 5 หมู่ 13
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

33 ถนน คสล. พร้อมราง

36 รางระบายน้้า คสล.

พร้อมฝาปิด ถนนปิยะพร
4 ซอย 18 หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

37 รางระบายน้้า คสล.

ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร และ
รางกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40-0.70 เมตร
ยาว 750 เมตร
ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร และ
รางกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40-0.70 เมตร
ยาว 160 เมตร
ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

เพื่อระบายน้้าออกนอก กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.30-0.60 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ยาว 200 เมตร
ปัญหาน้้าท่วมขัง

เพื่อระบายน้้าออกนอก กว้าง 0.30 เมตร
พร้อมฝาปิด ถนนปิยะพร 2 หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.30-0.60 เมตร
ซอยบ้านป้าสายหยุด
ยาว 70 เมตร
ปัญหาน้้าท่วมขัง
หมู่ 13 บ้านเหมืองแดง
ปิยะพร

2565

3,000,000 3,000,000 3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
ถนนและ
ราง ยาว
750 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง ทต.แม่สาย
สะดวกและสามารถ
มิตรภาพ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

700,000 700,000 700,000 ความยาว
ถนนและ
ราง ยาว

ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง ทต.แม่สาย
สะดวกและสามารถ
มิตรภาพ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

400,000 400,000 400,000 ความยาว
ของถนน
150 เมตร

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

500,000 500,000 500,000 ความยาว
ของราง
150 เมตร

ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

200,000 200,000 200,000 ความยาว
ของราง
70 เมตร

สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

160 เมตร

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
-(เทศบาล)1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564

38 ติดตั้งระบบเสียง
ตามสายประจ้าชุมชน
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ
39 ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์หลังอาคาร
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ
40 ก่อสร้างห้องน้้าข้าง
ศูนย์เรียนรู้เรียนรู้
ผู้สูงอายุ เทศบาลต้าบล
แม่สายมิตรภาพ
41 โครงการพัฒนาในพื้นที่
ตามโครงการร้อยใจรักษ์
โดยใช้ศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาชีพของประชาชน
42 โครงการธนาคาร
น้้าใต้ดินเพื่อชุมชน

เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์

ระบบเสียง
ตามสาย
จ้านวน 1 ระบบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
2565
รับผิดชอบ
กองช่าง
500,000 500,000 500,000 ระบบเสียง ชาวบ้านได้รับ
ตามสาย ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ทต.แม่สาย
1 ระบบ และทันเหตุการณ์
มิตรภาพ

-ก่อสร้างอาคาร
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร
-เปลี่ยนหลังคาอาคาร
-ติดฝาเพดาน ฯลฯ
เพื่อใช้ในกิจการ และ -ก่อสร้างห้องน้้า
กิจกรรมต่างๆของศูนย์ กว้าง 4.00 เมตร
เรียนรู้เรียนรู้ผู้สูงอายุ ยาว 10.00 เมตร

500,000 500,000 500,000 อาคาร
1 หลัง

มีสถานที่ใช้ในกิจการ กองช่าง
และ กิจกรรมต่างๆ ทต.แม่สาย
ของหน่วยงาน
มิตรภาพ

300,000 300,000 300,000 ห้องน้้า
1 หลัง

มีสถานที่ใช้ในกิจการ กองช่าง
และ กิจกรรมต่างๆ ทต.แม่สาย
ของศูนย์เรียนรู้
มิตรภาพ
เรียนรู้ผู้สูงอายุ

พัฒนาแหล่งน้้า หรือ
แหล่งท่องเที่ยว ฯ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่
พัฒนาแหล่งน้้าส้ารอง
ของประชาชนในพื้นที่

พัฒนาแหล่งน้้า หรือ
แหล่งท่องเที่ยว ฯ

500,000 500,000 500,000 พัฒนา

คุณภาพชีวิตอาชีพ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แหล่งน้้าธนาคาร
น้้าใต้ดิน
จ้านวน 10 แห่ง

300,000 300,000 300,000 แหล่งน้้า
จ้านวน
10 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน้้า
ส้ารองไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อใช้ในกิจการ และ
กิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงาน

แหล่งน้้า
ของประชาชนได้รับ
หรือแหล่ง การพัฒนาตาม
ท่องเที่ยว ฯ
ศาสตร์พระราชา
1 แห่ง

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

43 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง เพื่อให้การด้าเนินงานของ 1.ก่อสร้างและปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลแม่สายมิตรภาพ

44 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลแม่สาย
มิตรภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างมีประสิทธิภาพและ เทศบาลต้าบลแม่สาย
มิตรภาพ
ประสิทธิผล
2.จัดท้าโรงจอดรถผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.ก่อสร้างรั้วบริเวณด้านทิศ
เหนือ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไม่น้อยกว่า 27 เมตร
4.ปรับปรุงผนังแบบกระจก
บานเลื่อนอาคาร
เอนกประสงค์ 3 ด้าน
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
6.ก่อสร้างที่ล้างมือ
แปรงฟันส้าหรับเด็กเล็ก
7.ก่อสร้างห้องเก็บของ
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8.การกั้นห้องเรียนโดย
กระจกแบบพับได้

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลแม่สาย
มิตรภาพ

-เทลาน คสล.
-ท้าบ่อน้้า คสล.
-ปลูกต้นไม้
ฯลฯ

-(เทศบาล)งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
2565
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
500,000 จานวน
กองช่าง
เทศบาลตาบลแม่สาย
ทต.แม่สาย
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง/ มิตรภาพ มีสิ่งสิ่งก่อสร้าง / มิตรภาพ

500,000

500,000

200,000

200,000

200,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

500,000

500,000

500,000

200,000

200,000

200,000

ปรับปรุง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

การปรับปรุงที่ทาให้การ
บริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดความ
ปลอดภัยสาหรับเด็กเล็ก

200,000 200,000 200,000 -ลานคสล. ภูมิทัศน์รอบอาคาร
-บ่อน้้า
ส้านักงานเทศบาลฯ
-ปลูก
เรียบร้อยสวยงาม
ต้นไม้ฯ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่
1

2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เพื่อจัดการเรียนรู้ด้าน โรงเรียนบ้านสันมะนะ
30,000 30,000
สันมะนะ ตามโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนและ
ตามหลักปรัชญาของ
เยาวชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพอเพียง
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เพื่อจัดการเรียนรู้ดา้ น โรงเรียนบ้านสันมะนะ
30,000 30,000
สันมะนะ ตามโครงการ ศิลปะการแสดงดนตรี
อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง พื้นเมืองและนาฏศิลป์
เพื่อชุมชน
พื้นบ้านให้แก่นักเรียน
และเยาวชนในพื้นที่

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000

1 ครั้ง

30,000

1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
นักเรียนและเยาวชน กองศึกษา
ในพื้นที่ ได้รับการ
ทต.แม่สาย
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ มิตรภาพ
พอเพียง
นักเรียนและเยาวชน กองศึกษา
ในพื้นที่ ได้รับการ
ทต.แม่สาย
เรียนรู้ด้านดนตรี
มิตรภาพ
พื้นเมืองและ
นาฏศิลป์พื้นบ้าน

ที่
1

2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
ประชาชนใน
100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง
โครงการอบรมเชิง
เพื่ออบรมให้ความรู้
พื้นที่ 8 หมู่บ้าน
ปฏิบัติการให้ความรู้
แก่ประชาชนในพื้นที่
ในการป้องกันโรคติดเชื้อ เกี่ยวกับการป้องกัน
ไวรัสโคโรนา 2019
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) และการ
2019 (COVID-19)
จัดท้าหน้ากากอนามัย และการจัดท้าหน้ากาก
เพื่อการป้องกันตนเอง อนามัยเพื่อการป้องกัน
ตนเอง
ประชาชนใน
100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง
โครงการอบรมเชิง
เพื่ออบรมให้ความรู้
พื้นที่ 8 หมู่บ้าน
ปฏิบัติการให้ความรู้
แก่ประชาชนในพื้นที่
ในการป้องกันโรคติดเชื้อ เกี่ยวกับการป้องกัน
หรือโรคติดต่อ
โรคติดเชื้อหรือ
โรคติดต่อ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่
สามารถป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
และการจัดท้า
หน้ากากอนามัยเพื่อ
การป้องกันตนเองได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

ประชาชนในพื้นที่
ส้านักปลัด
สามารถป้องกันโรค
ทต.
ติดเชื้อหรือโรคติดต่อ แม่สาย
ได้
มิตรภาพ

ที่
1

2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
จิตอาสาภัยพิบัติ
100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม
เพื่ออบรมให้ความรู้
ท้องถิ่น
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
จ้านวน 50 คน
ภัยพิบัติท้องถิ่น
ท้องถิ่นจนสามารถ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการปกป้องและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพื้นที่
จิตอาสาภัยพิบัติ
100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง
อุดหนุนส่วนราชการอื่น เพื่ออบรมให้ความรู้
ท้องถิ่น
เพื่อด้าเนินการโครงการ แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
จ้านวน 50 คน
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ ท้องถิ่นจนสามารถ
จิตอาสาภัยพิบัติท้องถิ่น ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการปกป้องและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ปกป้องและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ได้
สามารถช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ปกป้องและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

ส้านักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

ที่
1

2

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02/1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 ,GMS
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2562
2563
2564
2565
รับผิดชอบ
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนน ลาดยาง
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความ
จังหวัด
ถนนลาดยาง
ประชาชนได้มี
เชียงราย
แอสฟัลติกส์เลียบคลอง ส้าหรับคมนาคมได้อย่าง กว้าง 6.00 เมตร
ยาวของ ถนนส้าหรับ
ชลประทาน 2L-RMC1 สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยาว 3,000 เมตร
ถนน
คมนาคมได้อย่าง หรือส่วน
ราชการอื่น
หนา 0.10 เมตร
3,000
จากหมู่ 6 บ้านป่ายางชุม
สะดวกและ
เมตร
ต้าบลแม่สาย
รวดเร็วยิ่งขึ้น
เชื่อมต้าบลศรีเมืองชุม
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนยาว ประชาชนได้มี
ถนน คสล.ท้ายซอย 2
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
อบจ.
(เตจ๊ะวันดี)
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ยาว 3,000 ม.
3,000 ม. ถนนส้าหรับ
เชียงราย
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
คมนาคมได้อย่าง
คมนาคมได้อย่าง
หรือ
ต้าบลแม่สาย
สะดวกและรวดเร็ว
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ส่วน
เชื่อม ต้าบลเกาะช้าง
ยิ่งขึ้น
ราชการอื่น
3,000,000 3,000,000 3,000,000 ติดตัง้
เพิ่มความสะดวก กองช่าง
ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง เพื่อส่องสว่างตาม
ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง
จ้านวน ในการเดินทาง
ทต.แม่สาย
High mast ในเขต
บนถนน สถานที่ หรือ High mast ในเขต
5 จุด
เวลากลางคืน
มิตรภาพ
เทศบาลต้าบลแม่สาย
พื้นทีส่ าธารณะ
เทศบาลต้าบลแม่สาย
มิตรภาพ
มิตรภาพ

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

ที่
1

2

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ประเภท
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ส้านักปลัด

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
ส้านักปลัด

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส้านักงาน
จ้านวน 2 ชุด
2. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด LED
สี แบบ network
จ้านวน 2 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด LED
ขาวด้า แบบที่ 1
จ้านวน 2 เครื่อง
4. คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
จ้านวน 2 เครื่อง
จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV
ขนาด 65 นิ้ว
จ้านวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

17,000

17,000

10,000

10,000

8,900

8,900

16,000

16,000

36,000

36,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่
3

4

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อพัฒนา
ส้านักปลัด
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อพัฒนา
งานครัว
ประสิทธิภาพการ
ส้านักปลัด
ด้าเนินงาน

เป้าหมาย
1.ตู้เหล็กส้าหรับเก็บ
เอกสาร แบบ 2 ชั้น
จ้านวน 6 ตู้
2.โต๊ะหมู่บูชา
จ้านวน 2 ชุด
3.เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน ขนาด
36,000 บีทียู
จ้านวน 1 เครื่อง
4.ซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ
แบบไฟเบอร์กลาส
จ้านวน 8 ชุด
5.พัดลม แบบติด
พนัง จ้านวน 6 ตัว
6.เครื่องฟอกอากาศ
จ้านวน 30 เครื่อง
7.เก้าอี้ผู้บริหาร
จ้านวน 6 ตัว
8.โทรศัพท์เคลื่อนที่
จ้านวน 4 เครื่อง

จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า
แบบสะพาย
จ้านวน 3 เครื่อง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

20,000

10,000

10,000

10,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

47,000

400,000

400,000

6,000

6,000

1,100,000

550,000

12,000

12,000

20,000

20,000

9,500

9,500

ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

9,500

ส้านักปลัด

ที่
5

แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ
ส้านักปลัด

6

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง
ส้านักปลัด

7

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง
ส้านักปลัด

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
1.ชุดไมล์ประชุม
ประจ้าห้องประชุม
จ้านวน 1 ชุด
2.เครื่องขยายเสียง
พร้อมชุดล้าโพง
ติดรถประชาสัมพันธ์
จ้านวน 2 ชุด
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบอัดท้าย
จ้านวน 1 คัน
จัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง
(ดีเซล)
จ้านวน 2 คัน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000
100,000

100,000

2,400,000

1,400,000

1,400,000

ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

8

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

9

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

10

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
การเกษตร
ส้านักปลัด

11

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
การเกษตร
ส้านักปลัด

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน
ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อพัฒนา
ส้านักปลัด
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

เป้าหมาย
จัดซื้อเครื่องฉีดน้้า
แรงดันสูง ขนาด
130 บาร์
จ้านวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

10,000

10,000

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน ขนาด
36,000 บีทียู
จ้านวน 1 เครื่อง

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

47,000

ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

จัดซื้อเครื่องสูบน้้า
แบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน
จ้านวน 2 เครื่อง

8,200

8,200

1.เครื่องพ่นควัน
ก้าจัดยุงลาย
จ้านวน 2 เครื่อง
2.เครื่องพ่นควัน
ก้าจัดยุงลาย
ประเภท ULV
(แบสะพายหลัง)
จ้านวน 2 เครื่อง

59,000

59,000

100,000

10,000

ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ส้านักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แผนงาน

12 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

13

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ประเภท
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
กองคลัง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อพัฒนา
กองคลัง
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
1. เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึก
จ้านวน 2 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด LED
สี แบบ network
แบบที่ 2
จ้านวน 1 เครื่อง
3. จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อย 19 นิ้ว
จ้านวน 4 เครื่อง
4.เครื่องพิมพ์เช็ค
จ้านวน 1 เครื่อง
ชั้นเก็บเอกสาร
จ้านวน 4 ตู้

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

4,300

4,300

10,000

10,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
5,600

5,600

30,000
6,000

6,000

กองคลัง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

14

แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
กองช่าง

15

แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
กองช่าง

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส้ารวจ
กองช่าง

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
กองช่าง

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

16

17

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส้านักงาน
จ้านวน 2 ชุด

17,000

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
ส้าหรับกระดาษ
ขนาด A3
จ้านวน 2 เครื่อง
จัดซื้อกล้องวัดมุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดอ่านค่ามุมได้
ละเอียด 5 พิลิปดา
(ระบบอัตโนมัต)ิ
จ้านวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเจาะ
คอนกรีต
ขนาด 4 นิ้ว
จ้านวน 2 เครื่อง

6,300

6,300

เป้าหมาย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

110,000

110,000

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
20,000

20,000

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน
กองการศึกษา

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อื่น
กองการศึกษา

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ประชาชน

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน
ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อพัฒนา
กองการศึกษา ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อ
1.พัดลมดูดอากาศ
จ้านวน 4 เครื่อง

20,000

จัดซื้อ
1.เครื่องเล่นสนาม
ส้าหรับเด็กเล็ก
จ้านวน 1 ชุด

100,000

จัดซื้อ
1.พัดลมแบบติดผนัง
จ้านวน 10 ตัว
2.เครื่องฟอกอากาศ
จ้านวน 8 เครื่อง
3.ตู้เก็บของแบบมี
ฝาปิด แบบ 4 ชั้น
จ้านวน 20 ตู้
4.ชั้นวางรองเท้า
พลาสติก
จ้านวน 20 ชุด
5.ตู้ไม้ แบบ 2 ชั้น
จ้านวน 20 ชุด
6.เวทีเอนกประสงค์
จ้านวน 2 ชุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

20,000
220,000

220,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แผนงาน

หมวด

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

22 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน
และสิ่งก่อสร้าง

ประเภท
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง
รถบรรทุก
(ดีเซล) กอง
การศึกษา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
กองการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ
จ้านวน 1 คัน

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

1. คอมพิวเตอร์
ส้านักงาน
จ้านวน 3 ชุด
2. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด LED
สี แบบ network
จ้านวน 3 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด LED
ขาวด้า แบบที่ 1
จ้านวน 3 เครื่อง
4. จอแสดงภาพ
ขนาด 19 นิ้ว
จ้านวน 3 เครื่อง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

800,000

17,000

17,000

10,000

10,000

8,900

8,900

3,000

3,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
17,000
10,000

8,900

3,000

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

23

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
การเกษตร
กองการศึกษา

24

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
กองการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานและ
การให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้้า
แบบอัตโนมัติ
จ้านวน 2 เครื่อง
จัดซื้อกล้อง
วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์
จ้านวน 2 ระบบ

50,000

2564
(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

50,000

2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

