บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง

300,000

เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

45,000

หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

กองช่าง

3

โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ หมู่ 9
บ้านสันทราย ตาบลแม่สาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง
เสริมเหล็ก ซอย 2/3 หมู่ 1
3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
บ้านเหมืองแดงใต้ ตาบลแม่สาย 28.00 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
84.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

4

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

หมู่ 6
บ้านป่ายางชุม

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ประจา
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม
ตาบลแม่สาย

ส.ค.

300,000

2

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

หมู่ 4
บ้านเวียงหอม

พ.ค.

230,000

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม
ตาบลแม่สาย

พ.ศ.2564
เม.ย.

ปรับปรุงผนังอาคาร ติดตั้ง
ประตู หน้าต่าง
ติดตั้งเพดาน ทาสีอาคาร และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร
ปรับปรุงผนังอาคาร
ติดตั้งประตู ติดตั้งเพดาน ต่อ
เติมด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก และ
เทคอนกรีตทางเท้า ทางลาด
สาหรับผู้สูงอายุ
ปรับปรุงฝ้าเพดาน,
หลังคา และงานสีอาคาร

1

พ.ศ.2563
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6

7

8

9

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 350 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า รางระบายน้าคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
ซอย 2 หมู่ 9 บ้านสันทราย
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ตาบลแม่สาย
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 177.00 เมตร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า รางระบายน้าคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
ถนนปิยะพร 4 หมู่ 13
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
บ้านเหมืองแดงปิยะพร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ตาบลแม่สาย
ยาวไม่น้อยกว่า 295.00 เมตร
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก บริเวณศาลพ่อบ้าน พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
เวียงหอม หมู่ 4 บ้านเวียงหอม 350.00 ตารางเมตร
ตาบลแม่สาย
หนา 0.15 เมตร
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก สุสานบ้านสันทราย พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
ใหม่ หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ 400 ตาราง
ตาบลแม่สาย
เมตร หนา 0.15 เมตร

705,000

หมู่ 13 บ้าน
เหมืองแดงปิยะพร

กองช่าง

182,000

หมู่ 4
บ้านเวียงหอม

กองช่าง

210,000

หมู่ 11
บ้านสันทรายใหม่

กองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองช่าง

ส.ค.

หมู่ 9
บ้านสันทราย

ก.ค.

423,000

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

หมู่ 11
บ้านสันทรายใหม่

พ.ศ.2564
เม.ย.

180,000

พ.ศ.2563
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5/3 หมู่ 11
บ้านสันทรายใหม่ ตาบลแม่สาย

งบประมาณ

ธ.ค.

5

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12

13
14
15

กองช่าง

400,000

หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

กองช่าง

20,000

กองช่าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ
เขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลแม่สาย
มิตรภาพ
เขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลแม่สาย
มิตรภาพ

จ่ายเป็นจ้างออกแบบ
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

300,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองช่าง
กองช่าง

ก.ย.

หมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

ส.ค.

530,000

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

หมู่ 5
บ้านสันมะนะ

พ.ค.

550,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร
วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 120 เมตร
โครงการวางท่อระบายน้า
วางท่อระบายน้าคอนกรีต
ท้ายซอย 2 – ด่าน 2 หมู่ 1
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
บ้านเหมืองแดงใต้ ตาบลแม่สาย ศูนย์กลาง 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 120 เมตร
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญา
(ค่า K)
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
บารุงรักษา ซ่อมแซมที่ดินและ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

พ.ศ.2563
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง
ชลประทานหัวบ้าน หมู่ 5 บ้าน
สันมะนะ ตาบลแม่สาย
โครงการวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหนองกัด
เชื่อมด่าน 2 หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
ตาบลแม่สาย

11

งบประมาณ

ธ.ค.

10

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

300,000

เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

315,900

หมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

กองช่าง

ถมที่สาธารณะริมคลอง
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
2,000 ลูกบาศก์เมตร
ถนนแอสฟาสติกส์คอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร ยาว 280 เมตร

256,000

หมู่ที่ 6 บ้านป่ายาง
ชุม

กองช่าง

522,000

หมู่ 5
บ้านสันมะนะ

กองช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

30,000

ศพด.เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

160,000

ศพด.เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

600,000

เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

17
18

19
20

21
22
23

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองช่าง

ส.ค.

เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

490,000

มิ.ย.

เพื่อก่อสร้างกาแพงกันดิน
บริเวณแนวเขตสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ทาการทาสีภายในและภายนอก,
ซ่อมแซมฝ้าเพดานและบริเวณ
รอบอาคาร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร

พ.ค.

โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน
บริเวณแนวเขตสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เลียบคลอง
ชลประทานRMC 2 เชื่อม
หนองกัด หมู่.3 บ้านสันผักฮี้
โครงการถมที่ดินสาธารณะริม
คลองชลประทาน RMC 1
หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม
โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟาสติกส์คอนกรีต
ถนนเส้นกลางบ้าน
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
โครงการก่อสร้างรั้วเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ
โครงการก่อสร้างลาน คสล.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ
โครงการก่อสร้างห้องน้า
ข้างหอประชุมเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2564
เม.ย.

16

พ.ศ.2563
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. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส.ค.

20,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

40,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

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

พ.ศ.2563
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 แผนงานบริหารทั่วไป

1

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

2

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

3

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

4

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

5,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

5,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

ส.ค.

10,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

พ.ค.

5,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์
พระบรมราชินี ประจาปี 2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจาปี 2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจาปี 2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีเนื่องในวันวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ประจาปี 2563

พ.ศ.2563
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 แผนงานบริหารทั่วไป

5

6
7
8
9

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราช
สมภพรัชกาลที่ 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อาเภอแม่สาย
ประกอบพิธีวัน
จักรี วันที่ 6 เมษายน 2564
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อาเภอแม่สาย
ประกอบพิธีวันฉัตร
มงคล ประจาปี 2564
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อาเภอแม่สาย
ประกอบพิธีวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
(คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ดาเนินคดี(คดีแพ่ง คดีอาญา
และอื่นๆ)
คดีปกครองและอื่นๆ)

5,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

3,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

ก.ค.

3,000

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

พ.ศ.2564
เม.ย.

5,000

พ.ศ.2563
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 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

1
2
3
4
5

6

7
8
9

โครงการจัดงานวันวิชาการ

จัดกิจกรรมวันวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก
โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ
ดาเนินการตามโครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย การเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรและการประกัน
การประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ดาเนินการตามโครงการ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล
ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อค่าอาหารกลางวันของ
การบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
รวมถึงค่าจัดการเรียนการสอน
อาหารเสริมนม
เพื่อค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล,
โรงเรียนบ้านสันทราย
และโรงเรียนบ้านสันมะนะ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
สานักงานต่างๆ ฯ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงบารุง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
เล็กทต.แม่สายมิตรภาพ

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

1,103,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

1,667,094

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
,โรงเรียนบ้าน
สันทราย,โรงเรียน
บ้านสันมะนะ
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.

กองการศึกษา

142,506
20,000
200,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ก.ย.

กองการศึกษา

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

20,000

มิ.ย.

กองการศึกษา

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2564
เม.ย.

50,000

พ.ศ.2563
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 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

10

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

11

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

12

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

13

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย

14

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย
และโรงเรียนบ้านสันมะนะ

15

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ

16

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ

กองการศึกษา

โรงเรียน
บ้านสันทราย
และโรงเรียน
บ้านสันมะนะ
โรงเรียน
บ้านสันมะนะ
โรงเรียน
บ้านสันมะนะ

กองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กีฬาสีโรงเรียนบ้านสันมะนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนานักเรียนด้านดนตรี
ดุริยางค์

35,000
30,000
2,880,000

25,000
40,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ก.ย.

โรงเรียน
บ้านสันทราย
โรงเรียน
บ้านสันทราย
โรงเรียน
บ้านสันทราย

ส.ค.

20,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

โรงเรียน
บ้านสันทราย

พ.ค.

10,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม
ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์
พื้นบ้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมดนตรีสากล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กีฬาสีโรงเรียนบ้านสันทราย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนานักเรียนด้านดนตรี
ดุริยางค์
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านสันทราย
และโรงเรียนบ้านสันมะนะ

พ.ศ.2563
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 แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)

18
19

ดาเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ดาเนินการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ
โครงการจ้างเด็กนักเรียนทางาน จ้างเด็กนักเรียนในพื้นที่
ในช่วงปิดภาคเรียน
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ทางานในช่วงปิดภาคเรียน

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองการศึกษา

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

60,000

มิ.ย.

กองการศึกษา

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2564
เม.ย.

30,000

พ.ศ.2563
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการจัดกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

งบประมาณ

ธ.ค.

17

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.3 แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

8

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
อาเภอแม่สาย

20,000

ที่ว่าการอาเภอแม่สาย

9

อุดหนุนการดาเนินงาน
ตามโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บริหารแบบบูรณาการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
อาเภอแม่สาย
เพื่ออุดหนุนการดาเนินงาน
ตามโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

160,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

2
3
4
5
6

7

10,000
10,000
10,000
10,000
40,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

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

ก.ค.

80,000

มิ.ย.

ดาเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
ดาเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
ดาเนินการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น
ดาเนินการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

พ.ค.

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้หวัดนก
โครงการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
วัสดุเครื่องแต่งกาย

พ.ศ.2564
เม.ย.

1

พ.ศ.2563
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 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

1
2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัย
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาและร่วมเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

3

โครงการส่งเสริมการออก
กาลังกาย

4

โครงการอบรมและการแข่งขัน
กีฬา

กองการศึกษา

25,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

5,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

20,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ในนามตัวแทนของเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
จัดโครงการส่งเสริมการออก
กาลังกาย (จ้างผู้นาการออก
กาลังกายแอโรบิคแดนซ์)
เพื่อฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้
ด้านกีฬาและดาเนินการจัด
โครงการแข่งขันกีฬา

พ.ศ.2563
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 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

5

จัดงานประเพณี
และกิจกรรมทางศาสนา

6

โครงการเผยแพร่การดารงฐาน
วัฒนธรรมชาติพันธุ์

7

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

8

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

9
10

11

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง

กองการศึกษา

ณ ลาน
อเนกประสงค์
ดอยตุง

กองการศึกษา

95,000
60,000
3,500

3,500

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ก.ย.

กองการศึกษา

ดาเนินการฝึกอบรมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
จัดโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
จัดโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานพิธี
ทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
ประเพณีเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ประจาปี พ.ศ.2562

จังหวัดเชียงราย,
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ส.ค.

5,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

10,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

ดาเนินการจัดงานประเพณี
และกิจกรรมทางศาสนา เช่น
ค่าจัดทาพานพุ่ม ค่าดอกไม้
ค่าพวงมาลา เพื่อสักการะพ่อขุน
เม็งรายมหาราช งานบวงสรวง
พระเจ้าพรหมมหาราช
ฯลฯ
จัดงานตามโครงการเผยแพร่การ
ดารงฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์

พ.ศ.2563
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 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

12

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

13

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สาย

14

15

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

16

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

5,000

จังหวัดเชียงราย

กองการศึกษา

30,000

วัดพระธาตุดอยตุง

กองการศึกษา

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองการศึกษา

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

จังหวัดเชียงราย

ส.ค.

30,000

ก.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

วัดพระธาตุดอยตุง

พ.ค.

10,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
เจ้าดอยตุง ประจาปี พ.ศ.2563
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
พ่อขุนเม็งรายมหาราช
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพิธี
รดน้าดาหัวพ่อขุนเม็งราย
มหาราช และรดน้าดาหัวใน
เทศกาลสงกรานต์
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
เจ้าดอยตุง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ของสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2563
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
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้พิการ
ในเขตพื้นที่
ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่
ดาเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ดาเนินงานตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
เช่นห้องน้าสาหรับผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ทางลาด ทางชัน
ราวจับ ฯ

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

60,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

กองช่าง

2

3

4
5
6

ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ก.ค.

30,000

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
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

พ.ศ.2564
เม.ย.

1

พ.ศ.2563
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
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ดาเนินงานตามโครงการ
อาสาปันสุข เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ศ.2564
เม.ย.

20,000

พ.ศ.2563
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
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

4

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

5

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ฝึกอบรมใหม่)
การดาเนินงานกิจกรรม
วัน อปพร.
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในงาน
ประเพณีต่างๆ

ดาเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(ฝึกอบรมใหม่)
ดาเนินงานกิจกรรม
ในวัน อปพร.
ดาเนินการตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีต่างๆ

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

2
3

6
7

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

50,000

มิ.ย.

ดาเนินการโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับท้องถิ่น และการอบรม
การรักษาความสงบภายใน
รวมถึงการช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานตารวจ
ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติท้องถิ่น
ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนส่งเสริม
พัฒนาความรู้ให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

พ.ค.

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับท้องถิ่น และการอบรม
การรักษาความสงบภายใน
รวมถึงการช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานตารวจ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมทบทวน
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

พ.ศ.2564
เม.ย.

1

พ.ศ.2563
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8

วัสดุเครื่องดับเพลิง

9

วัสดุอื่น

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง เช่น สายส่งดับเพลิง,
ข้อต่อทางแยกต่างๆ ฯ
เพื่อจัดซื้อวัสดุด้าน
การจราจร และวัสดุอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจราจรในพื้นที่

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

20,000

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2564
เม.ย.

30,000

พ.ศ.2563
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 แผนงานบริหารทั่วไป
ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ.2564
ก.ค.

โครงการรักน้า รักป่า รักแผ่นดิน ดาเนินการตามโครงการ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
รักน้า รักป่า รักแผ่นดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ.2563
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. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2564
ม.ค.

พ.ศ.2563
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

2

การส่งคืนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กรณีรถของ
อปท.ก่อให้เกิดความเสียหาย
และประกันภัยรถราชการ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ

3

4

การจัดทาเวทีสาธารณะ/
ประชาพิจารณ์

5

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

6

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันในงานรัฐพิธี และงาน
วันสาคัญของชาติ

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

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และมีโอกาสทากิจกรรมในงาน
รัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆ
ร่วมกัน

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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.2564
เม.ย.

กรณีพนักงานเทศบาล และ
เจ้าหน้าที่ ทาละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และประกันภัยรถราชการ

พ.ศ.2563
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

7

8

9

10

11
12

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ดาเนินการอบรมพัฒนา
และการทางานของบุคลากรของ ศักยภาพและการทางาน
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ของบุคลากร ได้มีทัศนคติ
การทางานที่ดี มีศักยภาพ
การทางานที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในระบอบประชาธิปไตย
ด้านการเมืองการปกครอง
กฎหมายและการออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ในเขตพื้นที่
โครงการจัดกิจกรรม
ดาเนินงานตามโครงการ
ด้านมาตรฐานคุณธรรม
จัดกิจกรรมด้านมาตรฐาน
จริยธรรม และทัศนศึกษาดูงาน คุณธรรมจริยธรรม และ
ทัศนศึกษาดูงาน
การเดินทางไปราชการ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จัดการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
โครงการกฎหมายน่ารู้
ดาเนินการตามโครงการ
สู่ชุมชนและการอบรม
กฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน และ
เพื่อรักษาความสงบภายใน
การอบรมเพื่อรักษาความสงบ
ภายใน

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
หรือนอกสถานที่

สานัก
ปลัดเทศบาล

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

300,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

ก.ค.

15,000

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
หรือนอกสถานที่

พ.ศ.2564
เม.ย.

100,000

พ.ศ.2563
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

13

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตาบล

14

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

15

วัสดุสานักงาน

16

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

17

วัสดุงานบ้านงานครัว

18

วัสดุก่อสร้าง

19

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

สานัก
ปลัดเทศบาล

60,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

60,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

30,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ 8 หมู่บ้าน

พ.ค.

5,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

จัดกิจกรรม เช่น การจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล การ
จัดทาแผนชุมชน เป็นต้น
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร และทรัพย์สินอื่นๆ
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายในสานักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ
จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
วัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น แปรงถูพื้นไม้กวาด สบู่
ผงซักผ้า น้ายาล้างห้องน้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ
-เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ
ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก

พ.ศ.2563
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

20

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

21

วัสดุคอมพิวเตอร์

22

วัสดุอื่น

23

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

24

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ
อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้

25

สานัก
ปลัดเทศบาล

5,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

300,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

15,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

70,000

ก.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

300,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นสาหรับใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ ที่จาเป็นใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ
ของสานักปลัดเทศบาล
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ
สาหรับการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

พ.ศ.2563
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 (งานบริหารงานคลัง)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

การเดินทางไปราชการ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและอื่น ๆ
การสารวจข้อมูลภาคสนาม และ ดาเนินการการสารวจข้อมูล
การให้บริการในการชาระภาษี ภาคสนาม สารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีฯให้เป็นปัจจุบัน
โครงการการให้บริการชาระภาษี การให้บริการชาระภาษีช่วงพัก
ช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์ทั้งวัน เที่ยงและวันเสาร์ทั้งวัน
โครงการบริการถึงที่รับชาระ
โครงการบริการถึงที่รับชาระ
ภาษีถึงบ้าน ออกหน่วย
ภาษีถึงบ้าน ออกหน่วย
ให้บริการประชาชน
ให้บริการประชาชน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม
วัสดุสานักงาน
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายในสานักงานฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ
ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ค่าบารุงรักษาและ
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซม
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของกองคลัง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

60,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

75,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

50,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองคลัง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

กองคลัง

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

20,000

มิ.ย.

กองคลัง

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2564
เม.ย.

50,000

พ.ศ.2563
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 แผนงานการศึกษา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

70,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

3

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

4

วัสดุสานักงาน

40,000

กองการศึกษา

5

วัสดุงานบ้านงานครัว

6

วัสดุก่อสร้าง

7

วัสดุกีฬา

8

วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000

9

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

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

60,000
20,000
20,000

20,000

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ก.ย.

การเดินทางไปราชการ

ส.ค.

กองการศึกษา

ก.ค.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แม่สายมิตรภาพ

มิ.ย.

30,000

2

จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
สังกัดกองการศึกษา และ
คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกองการศึกษา
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
สานักงานต่างๆ ฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุกีฬาต่างๆ

พ.ค.

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

พ.ศ.2564
เม.ย.

1

พ.ศ.2563
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
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1

การเดินทางไปราชการ

2

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

3

วัสดุสานักงาน

4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5

วัสดุก่อสร้าง

6

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

7

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

9

วัสดุคอมพิวเตอร์

10

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

กองช่าง

20,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

200,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

100,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

200,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

10,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

40,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

400,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ของกองช่าง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

50,000

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

50,000

พ.ศ.2564
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.2563
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
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

12

วัสดุอื่น

จัดซื้อถังขยะและถังขยะรวม

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

30,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

1,100,000

ส.ค.

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

ก.ค.

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

พ.ศ.2564

ก.ค.

11

พ.ศ.2563
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
5.4 แผนงานการเกษตร

1

วัสดุการเกษตร

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

(งานสาธารณสุข)

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2564
ม.ค.

พ.ศ.2563
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทาเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

ครุภัณฑ์สานักงาน

2

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

130,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ
และ ศพด.

กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อโต๊ะทางาน ตัวละ 5,000
บาท จานวน 1 ตัว
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
ตัวละ 2,000 บาท

5,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

2,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง

ก.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ส.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

235,000

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2564
เม.ย.

30,000

จัดซื้อโต๊ะทางาน (จุด
ประชาสัมพันธ์)
จานวน 1 ตัว
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติด
ผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย
จานวน 5 เครื่อง

พ.ศ.2563
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1.2 แผนงานการศึกษา
ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564

ส.ค.

จัดซื้อเวทีสาเร็จรูป
จานวน 22 ชุด

พ.ศ.2563

ก.ค.

ครุภัณฑ์สานักงาน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ก.ค.

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1

ครุภัณฑ์สานักงาน

2

ครุภัณฑ์สานักงาน

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ.2563
พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

2,800

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

8,900

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

7,500

ทต.แม่สายมิตรภาพ

กองการศึกษา

ก.ย.

งบประมาณ

ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

มิ.ย.

กองคลัง

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

เม.ย.

17,800

มี.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.พ.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2564
ม.ค.

17,000

ธ.ค.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขาวดาชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง

พ.ศ.2563

ส.ค.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ส.ค.

2

สถานที่
ดาเนินการ

ก.ค.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ

ก.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2.2 แผนงานการศึกษา

1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวดาชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน 1 เครื่อง

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ.2563
พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กองช่าง

ก.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ส.ค.

10,000

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ค.

17,000

พ.ศ.2564
เม.ย.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี ชนิด Network แบบที่ 1

พ.ศ.2563
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน 1 ชุด 8 รายการ พร้อม
ติดตั้ง

100,000

หมู่ 5
บ้านสันมะนะ

กองช่าง

ก.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.ย.

งบประมาณ

ส.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ส.ค.

กองช่าง

ก.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

ก.ค.

1,375,000

มิ.ย.

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
4 ตัน 6 ล้อ

พ.ค.

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

พ.ศ.2564
เม.ย.

1

พ.ศ.2563
มี.ค.

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

4. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

ครุภัณฑ์กีฬา

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ.2563
พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว
เครื่องละราคา 36,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง

36,000

ทต.แม่สายมิตรภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

งบประมาณ

ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

มิ.ย.

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ค.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

เม.ย.

4,000

มี.ค.

สานัก
ปลัดเทศบาล

ก.พ.

ทต.แม่สายมิตรภาพ

พ.ศ.2564
ม.ค.

4,000

ธ.ค.

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง ราคา
เครื่องละ 4,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง
เลื่อยยนต์ แบบ 2 จังหวะ
ขนาด 11.5 นิ้ว ราคาเครื่องละ
4,000 บาท จานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2563

ส.ค.

ครุภัณฑ์โรงงาน

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ส.ค.

2

สถานที่
ดาเนินการ

ก.ค.

ครุภัณฑ์โรงงาน

งบประมาณ

ก.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

โฆษณาและเผยแพร่

*** แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ***

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ.2563
พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

