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                               ค า น า 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  

และระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.25 61 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นการ
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถ่ิน ให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วาง
ไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.25 61        
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  ข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  และระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ในการจัดท าแผนด าเนินงานนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน   
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม   ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน    
มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนปฏิบัติการจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และได้เสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ความเห็นชอบความเห็นชอบแล้ว ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และก าหนดกลวิธีในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์  ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในต าบลแม่ลาน ต่อไป 

 
 
                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
เรื่อง   การประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

         
                 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผน                       
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์                    
พันธกิจ และ  จุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  และได้จัดท าแผนพัฒนา ท้องถ่ิน        
พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะจัดท าข้ึนส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ี  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานจึงต้องจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ข้ึน เพื่อก าหนดทิศทางและระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การอนุมัติให้ด าเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ลาน  นั้น  ท าให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานตามโครงการต่าง  ๆ              
ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาทั้ง ๒ ประเภทรวมทั้งงบประมาณประจ าปีนั้น ๆ ด้วย 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา อ าเภอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ลานและแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
และประสานแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานจึงขอประกาศการใช้แผน
ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕63 ให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
                      ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  เป็นต้นไป 
 
                                          ประกาศ  ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
 

                                                                ลงช่ือ                                                
                                         (นายกุศล  ยะทา) 

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
 
 
 
 



 
บทน า 

การจัดท าแผนด าเนินการ 
*************** 

 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 254 8 และระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3 )         
พ.ศ.2561 ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ 2 ประเภท  คือ   
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาอ าเภอ 
2.แผนพัฒนาสี่ปี  คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีซึ่งการจัดท าแผนสี่ปี จะมีความเช่ือมโยงกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบที่มุ่งเน้นผลงาน  ส าหรับการจัดท าแผนด าเนิน งาน
ประจ าปี  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  นั้น 
มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ด าเนินการ 
 
จุดมุ่งหมายของแผนด าเนินการ 

แผนด าเนินการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น แผนด าเนินการเป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนด าเนินการจะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาข้ึนอีกด้วย 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนด าเนินการ 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           

พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าร่างแผนด าเนินการ 
โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานต่าง ๆ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน น าร่างแผนด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 



องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

หน่วยงานอื่น 

 
3.เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินการแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินการ โดยให้ปิด

ประกาศแผนด าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้ันตอนการจดัท าแผนด าเนินการสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังน้ีข้ันตอนการจดัท าแผนด าเนินการสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังน้ี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนด าเนินการ 

แผนด าเนินการการต้องจัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  เพื่อให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น ผู้บริหารท้องถ่ินมีอ านาจขยายเวลา และการแก้ไขแผน
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  

แนวทางการจัดท าแผนด าเนินการ 
แผนด าเนินการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล 
ดังนั้นแผนด าเนินการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมรวบรวมโครงการ/กิจกรรม   
คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

จดัท าร่างแผนด าเนนิการจดัท าร่างแผนด าเนนิการ  

เสนอร่างแผนด าเนินการต่อผู้บริหาร อบต. 

พิจารณาร่างแผนด าเนินการ 

ผู้บริหาร อบต.ให้ความเห็นชอบ  

เสนอร่างแผนด าเนินการ 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการพัฒนา 

 อบต. 

ผู้บริหาร อบต. 



 

ขั้นตอนการจัดแผนด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนท้องถ่ิน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งนั้นเองและโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  
และตรวจสอบจากแผนด าเนินการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือ กิ่งอ าเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี  2  การจัดท าร่างแผนด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน  จัดท าร่างแผนด าเนินการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ได้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินการ 2 ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  บทน า 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินน าร่างแผนด าเนินการเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อประกาศใช้ 

การประกาศแผนด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

ประโยชน์ของแผนด าเนินการ 
1. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง  
จ านวน
โครงการ 

คดิเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
     ร้อยละของ        
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

(1)   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1   แนวทางการพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานโดยการก่อสร้าง
ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน ้ า และรางระบายน ้ า 

7 6.9 
1,367,400 

15.96 อบต.แม่ลาน 

1.2   แนวทางพฒันาปรับปรุง  พฒันา และการจดัหาแหล่งน ้ า 4 4.0 577,200 6.74 อบต.แม่ลาน 

1.3    แนวทางและการพฒันาปรับปรุงและพฒันา  อาคาร  ระบบ
ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์

1 1.0 
70,000 

0.82 อบต.แม่ลาน 

รวม 
12 10.89 

                  
1,944,600.00  

22.70 
  

 (2)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

2.1 แนวทางพฒันาและส่งเสริมอาชีพหลกั อาชีพเสริม และ กลุ่ม
อาชีพ 

0 0.0 0  0.00 อบต.แม่ลาน 

2.2 แนวทางแนวทางการส่งเสริมและพฒันาปัจจยัเก้ือหนุนดา้น
เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 4.0 45,000  0.53 อบต.แม่ลาน 



รวม 4 4.0 45,000  0.53   

ยทุธศาสตร์/แนวทาง  
จ านวน
โครงการ 

คดิเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
     ร้อยละของ        
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

(3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

3.1 แนวทางพฒันาและส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอก
ระบบ 10 9.9 2,074,446 24.22 อบต.แม่ลาน 

3.2 แนวทางการกีฬาและนนัทนาการ 2 2.0 190,000 2.22 อบต.แม่ลาน 

รวม 12 12 2,264,446 24   
(4) ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและวฒันธรรม 

4.1 แนวทางส่งเสริมและอนุรักษศ์ิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 8 7.9 

                           
190,000  

2.22 อบต.แม่ลาน 

รวม 
8 7.92 

                           
190,000  

2.22 
  

(5) การพฒันาคุณภาพชีวติและการสาธารณสุข 

5.1 แนวทางส่งเสริมและพฒันาดา้นสาธารณสุข 10 9.9 466,000 5.44 อบต.แม่ลาน 

5.2 แนวทางส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการและผูด้อ้ยโอกาสในต าบลแม่ลาน 

8 7.9 7,062,340 82.44 อบต.แม่ลาน 



 
 

     แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                                                      

5.3 แนวทางส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน 4 4.0 70,000 0.82 อบต.แม่ลาน 

รวม 22 7.9 961,000 11.22   

ยทุธศาสตร์/แนวทาง  
จ านวน
โครงการ 

คดิเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
     ร้อยละของ        
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

(6) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

6.1 แนวทางการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน หมู่บา้น 
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม มลพิษ ขยะมูลฝอย  
ฯลฯ 

3 3.0 40,000 0.47 อบต.แม่ลาน 

รวม 3 2 40,000 0.12   

(7) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการและการเมือง 

7.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ศกัยภาพ การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ 50 49.5 

                       
1,948,400  

22.75 อบต.แม่ลาน 

รวม 
50 49.5 

                       
1,948,400  

22.75 
  

รวมทั้งส้ิน 
111 100 

                       
7,393,446  

100 
  



 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  

 ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

 แนวทางที่ 1.1 การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน า้ และรางระบายน า้  
    ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอยีดของกจิกรรม  
งบประมาณ  

พ้ืนที ่
หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู ่ 4 
บา้นแม่กองวะ 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี  4 
กวา้ง 4.00  เมตร ยาว  120  เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ลาน) 

278,200 หมู่ท่ี 
4 

กองช่าง                         

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 5  
บา้นเด่นเหมา้ 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  5  กวา้ง 
4.00  เมตร ยาว  120  เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ลาน) 

277,600 หมู่ท่ี 
5 

กองช่าง                         

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 6 
บา้นผาตา้ยเหนือ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล ็
หมู่ 6ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  
90  เมตร  หนา 0.15  เมตร(ตาม
แบบแปลนขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแม่ลาน) 

208,000 หมู่ท่ี 
6 

กองช่าง                         



4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 6 
บา้นผาตา้ยเหนือ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล ็
หมู่ 6 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  
38  เมตร  หนา 0.15  เมตร(ตาม
แบบแปลนขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแม่ลาน) 

73,000 หมู่ท่ี 
4 

กองช่าง                         

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างก่อสร้าง
รางระบายน ้ าคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นหว้ยทรายขาว หมู่
ท่ี 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล ็
หมู่ท่ี 7 ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว  165  เมตร  หนา 0.05  เมตร 
แบบไม่มีฝาปิดพร้อมวางท่อ 
ขนาด ศก.0.30 ม.จ านวน 25 ท่อน
ระบายน ้ า(ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ลาน) 

280,000 หมู่ท่ี 
7 

กองช่าง                         

6 โครงการก่อสร้างก่อสร้าง
รางระบายน ้ าคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นหนองมะลอ้ หมู่ท่ี 
2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล ็
หมู่ 2 ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว  
165  เมตร  หนา 0.50  เมตร แบบ
ไม่มีฝาปิดพร้อมวางท่อ ขนาด 
ศก.0.30 ม.จ านวน 25 ท่อน
ระบายน ้ า (ตามแบบแปลนของ

250,600 หมู่ท่ี 
2 

กองช่าง                         



องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ลาน) 

    รวม 1,367,400 บาท                           

แนวทางการที ่ 1.2   พฒันาปรับปรุง  พฒันา และการจดัหาแหล่งน า้ 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถงัเก็บน ้ า 
ส านกังานองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแม่ลาน 

ก่อสร้างถงัเก็บน ้ าส านกังาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
โดยมีขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ัมอตัโนมติั ตามแบบ
แปลนขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน  

117,300 ส านั
กงาน 
อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



2 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ 1 บา้นผา
ตา้ย 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น โดยติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า
แบบจมขนาด 1.5 แรงมา้ พร้อม
วางท่อประปาขนาด 11/2 น้ิว ยาว 
924 เมตร ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  

             
208,500  

หมู่ท่ี 
1 

กองช่าง 

          

          

    
3 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาบาดาล หมู่ 3 บา้นแม่
ลาน 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น โดยการก่อสร้างถงัเก็บ
น ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร พร้อมวางท่อ 
ขนาด11/2 น้ิว ยาว 840 เมตร   

             
223,400  

หมู่ท่ี 
2 

กองช่าง 

          

          

    
4 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ า

ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา้ 
เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าขนาด 3 
แรงมา้ จ  านวน 1 เคร่ือง พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง 

                
28,000  

ส านั
กงาน 
อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง 

        

 

  
 

          

    
    รวม 577,200 บาท                           
แนวทางที ่ 1.3  แนวทางและการพฒันาปรับปรุงและพฒันา  อาคาร  ระบบไฟฟ้า  ประปา  
โทรศัพท์ 

              ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม  พ้ืนที ่ หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  



ท่ี (ผลผลติของโครงการ) งบประมาณ  ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 การปรับปรุงและซ่อมแซม
เคร่ืองขยายเสียงประจ า
หมู่บา้น หมู่ท่ี 1-7 

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ือง
ขยายเสียงประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 1-
7 (ตามแบบแปลนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่ลาน) 

70,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

    รวม 70,000 บาท                            

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศษฐกจิและการท่องเที่ยว 
               

2.1  การพฒันาและการส่งเสริมอาชีพหลกัและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
               

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

    รวม 0 บาท                            

2.2  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรและพฒันาปัจจยัเกื้อหนุนด้านเศรษฐกจิในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง             

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
 

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 โครงการศูนยเ์รียนรู้และ
กระจายพนัธุพ์ืชสมุนไพร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าศูนยเ์รียนรู้
พืชพนัธุพ์ืชสมุนไพร จดัหาตน้ 
พนัธุส์มุนไพร การท าป้าย และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ 

10,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั  
งานเกษตร 

                         



2 โครงการส่งเสริมและสนบั
สนบัสนุนเทศกาลงานล าไย
อ  าเภอล้ีและจงัหวดัล  าพูน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการฯท่ีสามารถเบิกไดต้าม
ระเบียบเพื่อส่งเสริมรายไดใ้ห้
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

25,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั  
งานเกษตร 

                         

3 โครงการปรับปรุงศูนยส์าธิต
เกษตรแบบพอเพียงแนว
พระราชด าริ 

เพื่อปรับปรุงศูนยศ์ูนยส์าธิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

5,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั
งานเกษตร                          

4 โครงการสนบัสนุนกิจกรรม
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดทค
โนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบล 

สนบัสนุนกิจกรรมศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอดงานการเกษตร การ
ส่งเสริมการเกษตร 

5,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั
งานเกษตร 

                         

    รวม 45,000 บาท                            

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาและกฬีา                

3.1  พฒันาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  



1 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการจดัการเรียน
การสอน ค่าหนงัสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบ
นกัเรียน ค่ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

155,650 ศูนย์
พฒัน
าเด็ก
เลก็
ทั้ง 2 
ศูนย ์

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต าบลแม่ลานและส าหรับ
นกัเรียนในพ้ืนท่ีต าบลแม่
ลาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ต าบลแม่ลานและส าหรับ
นกัเรียนสงักดั สพฐ. ทั้ง 4 
โรงเรียน 

569,296 ศูนย์
พฒัน
าเด็ก
เลก็
ทั้ง 2 
ศูนย์
โรงเรี
ยน
ใน
พ้ืนท่ี 

4 
โรงเรี
ยน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 



3 โครงการอาหารกลางวนัเด็ก
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สกักดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ลาน 

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับ
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล
แม่ลาน ทั้ง 2 ศูนย ์

269,500 ศูนย์
พฒัน
าเด็ก
เลก็
ทั้ง 2 
ศูนย ์

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

4 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวนั 

เพื่อเป็นอุดหนุนโรงเรียนสงักดั 
สพฐ.โรงเรียนต าบลแม่ลาน 4 
โรงเรียน 

960,000 โรงเรี
ยน 
สงักั
ด 

สพฐ.
ใน
พ้ืนท่ี 
ทั้ 4 
โรงเรี
ยน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  



5 โครงการวนัวิชาการศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อจดักิจกรรมวนัวิชาการแก่เด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

5,000 ศูนย์
พฒัน
าเด็ก
เลก็ 
ทั้ง 2 
ศูนย ์

กอง
การศึกษา 

                        

 

6 โครงการจา้งนกัเรียน
นกัศึกษาท างานช่วงปิดเทอม 

เพื่อจ่ายเป้นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการฯท่ีสามารถเบิกไดต้าม
ระเบียบ 

10,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

  

              

      

  
 

7 โครงการเขา้ค่ายเยาวชน
สมัพนัธต์  าบลแม่ลาน 

เพื่อใชจ่้ายตามโครงการฯท่ีสาม
รถเบิกไดต้ามระเบียบหรือสงั
หนงัสือสัง่การ 

30,000 ต าบ
ลแม่
ล่าน 

กอง
การศึกษาฯ 

  

              

      

  
 

8 โครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าปี 2563 

จดังานวนัเด็กแห่งชาติต าบลแม่
ลานประจ าปี  2563 

50,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

  

  

    

                
 

9 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป้นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการฯท่ีสามารถเบิกไดต้าม
ระเบียบ 

5,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

  

  

    

                

 



10 จดัซ้ือหนงัสือพิมพส์ าหรับท่ี
อ่านหนงัสือพิมพป์ระจ า
หมู่บา้น 

จดัซ้ือหนงัสือพิมพส์ าหรับท่ีอ่าน
หนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น 
จ านวน 7 หมู่บา้น 

20,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

    รวม 2,074,446 บาท         
                   

3.2 พฒันาและส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการภายในต าบล  

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 โครงการส่งเสริมการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ตา้นยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการ
แข่งขนักีฬาในทอ้งถ่ิน ตลอดจน
การเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาต่าง  ๆ

150,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

2 โครงการอุปกรณ์กีฬา
หมู่บา้นและใชใ้นการแข่งขนั
กีฬาภายในต าบลแม่ลาน 

เพื่อเป็นค่าจดัหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับหมู่บา้นในต าบล และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

40,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

    รวม              
190,000  

บาท   
                         

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและวฒันธรรม  
               แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณแีละภูมปัิญญาท้องถิ่น 

              ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม  พ้ืนที ่ หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  



ท่ี (ผลผลติของโครงการ) งบประมาณ  ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายงานประเพณี
ลอยกระทง หมู่ท่ี 1-7 

20,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        
 

2 โครงการรดน ้ าด  าหวัผูสู้งอาย ุ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมรดน ้ าด  าหวัผูสู้งอาย ุ(ป๋ี
ใหม่เมือง ) 

40,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        
 

3 โครงการจดักิจกรรมแห่เทียน
เขา้พรรษา 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมถวายและแห่เทียน
เขา้พรรษา  หมู่ท่ี 1-7 

10,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษา 

                        
 

4 โครงการจดังานประเพณีสรง
น ้ าพุทธบาทวดัผาผึ้ง 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมสรงน ้ ารอยพระพุทธบาท
ผาผึ้ง บา้นบา้นผาตา้ย  หมู่ท่ี 1 

20,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

5 โครงการจดังานประเพณีสรง
น ้ าพุทธบาทวดัดอยถ ้า 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมสรงน ้ าพระพุทธบาท
ดอยถ ้า บา้นแม่กองวะ หมู่ท่ี 4 

20,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 



6 โครงการจดังานประเพณีสรง
น ้ าพระธาตุวดัสระหรีบุญ
เร่ือง 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมสรงน ้ าพระธาตุวดัสะหลี
บุญเรือง บา้นหนองมะลอ้ หมู่ท่ี 2 

20,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

7 โครงการจดังานประเพณีสรง
น ้ าพระธาตุศรีปกรณ์ธรรม
มงคล วดัหว้ยทรายขาว 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมสรงน ้ าพระธาตุศรีปกรณ์
ธรรมมงคล วดัหว้ยทรายขาว หมู่
ท่ี 7 

20,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

8 โครงการสรงน ้ าพระธาตุหริ
ภูณชยัจงัหวดัล  าพูน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
สรงน ้ าพระธาตุหริภูณชยัจงัหวดั
ล  าพูน 

40,000 จงัหวั
ด

ล  าพู
น 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

    รวม              
190,000  

บาท   
                         

 ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและการสาธารณสุข 
               

แนวทางที่ 5.1 ส่งเสริมและพฒันาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
              

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม  
งบประมาณ  

พ้ืนที ่ หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  



1 โครงการพฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสุข
ชุมชนและเจา้หนา้ท่ี 

เพื่ออบรมใหค้วามรู้อาสาสมคัร
สาธารณสุขชุมชนและเจา้หนา้ท่ี  

10,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั 

              

    

      
 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

2 โครงการจดัซ้ือวสัดุส าหรับ
ใชใ้นการป้องกนัและควบคุม
โรค 

เพ่ือเพ่ือใชจ่้ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
ส าหรับใชใ้นการป้องกนัและ
ควบคุมโรค 

80,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

3 โครงการรณรงคก์  าจดัลูกน ้ า
ยงุลายป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

10,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

4 สมทบส านกังานกองทุน
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

เพื่อสมทบส านกังานกองทุน
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

60,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กองคลงั                         

 

5 โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อภายในต าบลแม่
ลาน 

เพื่อใชใ้นการรณรงคป้์องกนั
โรคติดต่อ  

21,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

6 โครงการอุดหนุนกิจกรรม
ดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 1-7  

เพื่อใชใ้นกิจกรรมดา้น
สาธารณสุข 

140,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 



7 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพ่น
หมอกควนัก  าจดัยงุลาย แบบ
พ่นละอองฝอย  

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั
ก าจดัยงุลาย แบบพ่นละอองฝอย  

95,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

8 โครงการฝึกอบรมเก่ียวกบั
การคดัแยกขยะชุมชนต าบล
แม่ลาน 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในการคดัแยกขยะใน
ชุมชนและครัวเรือน 

5,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

9 โครงการผูสู้งวยัใส่ใจสุขภาพ เพื่อใชจ่้ายในกิจกรรมผูสู้งวยัใส่
ใจสุขภาพ 

5,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

10 โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้ ประจ าปี 
2563 

เพื่อใชจ่้ายโครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ประจ าปี 
2563 

40,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

    รวม 466,000 บาท                           
 

แนวทางที่ 5.2 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส  
         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 โครงการจดัหารถรับ-ส่งเด็ก
นกัเรียนท่ีดอ้ยโอกาสในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหารถ
รับ - ส่งเด็กนกัเรียนท่ีดอ้ยโอกาส
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่
ลาน 

140,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 



2 โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้
ผูด้อ้ยโอกาสต าบลแม่ลาน 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
ผูด้อ้ยโอกาสในต าบลแม่ลาน 

100,000 ต าบ
ลแม่
ลาน  
หมู่ท่ี 
1-7 

ส านกัปลดั                         

 

3 โครงการอาสาปันสุขให้
ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและ
ผูด้อ้ยโอกาสต าบลแม่ลาน 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้บั
ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสใน
ต าบลแม่ลาน 

5,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

4 โครงการส่งเสริมบทบาท
สตรีในการจดัการคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อใชใ้นการส่งเสริมบทบาท
สตรีในการจดัการคุณภาพชีวิต 
การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มสตรี
ต าบลแม่ลาน 

5,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

5 โครงการสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
คนพิการ 

สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพคนพิการ 2,246,340 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

6 โครงการสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลแม่
ลาน 

เพื่อสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลแม่ลาน  

10,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

กองคลงั 
              

        
   

7 โครงการสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 36,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 



8 โครงการสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุ 

สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 4,542,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

    รวม 7,062,340 บาท                           
 

แนวทางที่ 5.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป้นค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรม การเฝ้าระวงั ตลอดจน
การประชาสมัพนัธก์ารป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี 

5,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

2 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอล้ี 

เพื่อใชใ้นกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

15,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

3 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัหนาว 

เพ่ือจดัซ้ือผา้ห่มส าหรับป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาภยัหนาวในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ลานเพ่ือช่วยเหลือ
ราษฎรท่ีประสบภยัหนาว 

40,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 



4 โครงการรณรงคป้์องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน 

เพื่อรณรงคป้์องกนัและลด
อุบติัเหตุในช่วงเทศกาลส าคญั
ต่างๆ 

10,000 ต าบ
ลแม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

    รวม 70,000 บาท                            

 ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  
 

 แนวทางที ่ 6.1  การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน หมู่บ้าน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อม มลพษิ ขยะมูลฝอย  ฯลฯ  
     

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 โครงการเฝ้าระวงัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั
ต าบลแม่ลาน 

เพื่อจดักิจกรรมป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัใน
พ้ืนท่ี 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
  

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

2 
โครงการอนุรักษต์น้น ้ าแม่
หาด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

เพื่อจดักิจกรรมตามโครงการ
อนุรักษต์น้น ้ าแม่หาด ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

                
20,000  

อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั 

                        
 

3 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในต าบลแม่ลาน  

เพื่อจดักิจกรรมอนุรักษป่์าไม ้ป่า
ชุมชน ป่า รสทป.กลุ่มราษฎร
อาสาพิทกัษป่์าและรักชีวิต  
(รสทป.)  

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 



    รวม 40,000 บาท                            

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการและการเมือง 
                แนวทางที ่ 7.1 การเพิม่ประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี การมส่ีวนร่วมของประชาชน ฯลฯ  

       
 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 อุดหนุนส านกังานทอ้งถ่ิน
จงัหวดัล  าพูน  

อุดหนุนส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดั
ล  าพูน ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสนบัสนุน อปท.เพื่อ
บริการประชาชนของศูนย์
ประสานงานของ อปท. 

20,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองคลงั 

      

      

            

 

2 อุดหนุนส านกังานทอ้งถ่ิน
อ าเภอล้ี 

อุดหนุนส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอ
ล้ี ตามโครงการอุดหนุนศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งฯ 
ของ อปท. 

40,000 อบต.
แม่
ลาน 

  

    

        

            

 

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมคณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังานส่วน
ต าบลและลูกจา้ง 

เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา พนกังานส่วนต าบลและ
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน 

30,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม  พ้ืนที ่ หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  



ท่ี (ผลผลติของโครงการ) งบประมาณ  ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

4 โครงการเลือกตั้ง เพ่ือใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้ง
คณะผบ็ริหารและสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

400,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

5 โครงการ จดัเวทีประชาคม
ระดบัทอ้งถ่ินทวบทวน
แผนพฒันาหมู่บา้นและ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพื่อใชจ่้ายในการจดัดกิจกรรม
เวทีประชาคมระดบัทอ้งถ่ิน
ทบทวนแผนพฒันาหมู่บา้นและ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

10,000   ส านกัปลดั                         

 

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
รัชการท่ี 10 

เพื่อใชจ่้ายตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองคลงั                         

 



7 โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หลกัสูตรการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการเงินและ
บญัชีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือล  าโพง 
หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนๆ 

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองคลงั                         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม  
งบประมาณ  

พ้ืนที ่
หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

8 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส าหรับใชใ้น
การปฏิบติังานในส านกังาน เช่น
กระดาษ ปากกา แฟ้ม ค่ารับ
วารสาร ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ค่าหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

60,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

9 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือล  าโพง 
หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนๆ ฯลฯ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 



10 วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส าหรับใชใ้น
งานบา้นงานครัวของส านกังาน
ของส านกังาน เช่น น ้ ายาลา้ง
หอ้งน ้ า  กระดาษช าระ ถาด จาน 
ชอ้นซอ้ม ฯลฯ 

25,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

11 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น ยางรถยนต ์ยาง
รถจกัรยานยนต ์กระจกมองขา้ง 
กนัชนรถยนต ์หมอ้น ้ ารถยนต ์
ฯลฯ 

25,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

12 โครงการจดัซ้ือเตน้ทโ์ครง
เหลก็ 

เพ่ือใชจ่้ายในการจดัซ้ือเตน้ท์
โครงเหลก็ จ  านวน 3 หลงั 

60,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

13 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน เช่น น ้ ามนัดีเซล น ้ามนั
เบนซิล น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ 

320,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

14 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสก ์ผง
หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 



15 ค่าสาธารณูปโภค   - ค่าไฟฟ้า    350000 บาท                         
- ค่าน ้ าปะปา ค่าน ้ าบาดาล 15000 
บาท    - ค่าบริการโทรศพัท ์ 
20,000 บาท           - ค่าบริการ
ไปรษณีย ์ 10,000  บาท          - 
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 90,000 บาท 

485,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

16 ค่าครุภณัฑส์ านกังาน                          - จดัซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ส าหรับหอ้ง
ประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบล
แม่ลาน  

35,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

17 ค่าครุภณัฑส์ านกังาน  - จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าเยน็ จ  านวน 4 
เคร่ือง 

28,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

18 ค่าครุภณัฑส์ านกังาน  - จดัซ้ือชุดรับแขกส าหรับศูนย์
ขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 1 ชุด 

15,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  



16 ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ  - จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 
1,000 วตัต ์จ านวน 3 เคร่ือง 

50,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

17 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  - จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ  านวน 1 เคร่ือง 

22,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

18 จดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card 
Reader) 

 - จดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card 
Reader) จ านวน 3 เคร่ือง 

2,100 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

19 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุ
ภณัพข์ององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน เช่น แอร์ส านกังาน 
ประตู หนา้ต่าง รถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์ฯลฯ 

40,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพยสิ์น วสัดุครุภณัฑ์
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ลาน 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองคลงั                         

 



21 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส าหรับใช้
ในการปฏิบติังานในส านกังาน 
เช่นกระดาษ ปากกา แฟ้ม ค่ารับ
วารสาร ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ค่าหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

20,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองคลงั                         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

22 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสก ์
โปรแกรม ผงหมึกเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองคลงั                         

 

23 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือตูส้ าหรับเก็บเอกสาร 

 - เพ่ือจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร จ  านวน 
4 ใบ 

20,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองคลงั                         

 

24 ค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  - เพ่ือจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ 

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั 
งาน

ป้องกนัฯ 

                        

 



25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ
ยานพาหนะ รถดบัเพลิง หรือ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เช่น 
อุปกรณ์ต่อพวง เคร่ืองตดัหญา้ 
หรืออุปกรณ์ดา้นป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัต่างๆ 

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั 
งาน

ป้องกนัฯ 

                        

 

26 ค่าวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวย
จราจร กระจกมนโคง้ และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั 
งาน

ป้องกนัฯ 

                        

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

27 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือดบัเพลิง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัต่างๆ ฯลฯ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั 
งาน

ป้องกนัฯ 

                        

 

28 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
ส าหรับใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น 
กระดาษ ปากกา แฟ้ม ค่ารับ
วารสาร ฯลฯ 

20,000 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 



29 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงาน
บา้นงานครัวส าหรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานของส่วนการศึกษาและ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

30 จดัซ้ือวสัดุเผยแพร่  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณา
และแผยแพร่ส าหรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานของส่วนการศึกษาและ
ศุนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

31 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  - จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ใชใ้นการปฏิบติังานของส่วน
การศึกษาและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

32 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  - จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ  านวน 1 เคร่ือง พร้อมโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

22,000 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

33 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์

 - เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีด
หมึกพร้อมติดถงัหมึก 

4,300 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 



34 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมครุภณัฑ ์หรือซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์หรือซ่แมทแซม
ทรัพยสิ์น อ่ืน ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

35 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน  - จดัซ้ือเกา้อ้ีท างาน 2 ตวั 5,000 
บาท        - จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 1 ตู ้5,000 
บาท                                       - 
จดัซ้ือโต๊ะท างาน  1 ตวั    

25,000 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

36 ค่าบ ารุง.ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุ
ภณัพข์องกองการศึกษาและศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ เช่น โทรทศัน์ 
เคร่ืองเล่น และครุภณัฑอ่ื์น ฯลฯ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

กอง
การศึกษาฯ 

                        

 

37 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแททย ์

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
ส าหรับใชใ้นการป้องกนัและ
ควบคุมโรค 

80,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 



38 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
ส าหรับใชใ้นการปฏิบติังานใน
ส านกังาน เช่น กระดาษ กากกา 
แฟ้ม ฯลฯ 

20,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

39 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า
และวิทย ุเช่น หลอดนีออน บลั
ลาสต ์สตาร์ทเตอร์ อุปกรณ์
ส าหรับซ่อมแซม ไฟฟ้า ฯลฯ 

20,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

40 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างส าหรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแม่ลาน เช่น ตะปู 
กระสอบ เหลก็ กระเบ้ือง ดิน
ลูกรัง ฯลฯ 

50,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 



41 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
รถยนต ์กระจกมองขา้ง กนัชน
รถยนต ์หมอ้น ้ ารถยนต ์ฯลฯ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

42 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสก ์ผง
หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

43 จดัซ้ือวสัดุส ารวจ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัวื้อววสัดุ
ส ารวจ เช่น ลอ้วดัระยะทาง เทป
วดัระยะ บนัใด สไลด ์ฯลฯ 

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม  

งบประมาณ  
พ้ืนที ่

หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

(ผลผลติของโครงการ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

44 จดัซ้ือครุภณัพค์อมพิวเตอร์  - เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ  านวน 1 เคร่ือง 

30,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 



45 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุ
ภณัพข์องกองช่าง เช่น เคร่ืองถ่าย
เอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ระบบแอร์ รถยนต ์และครุภณัฑ์
อ่ืนๆ ฯลฯ 

30,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

46 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

20,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

47 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

20,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

48 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภณัฑ ์ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
เช่น เคร่ืองเสียง เคร่ืองขยายเสียง 
เสียตามสาย แอร์ ระบบประปา 
และครุภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเป็นของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

70,000 อบต.
แม่
ลาน 

กองช่าง                         

 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม  พ้ืนที ่ หน่วย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  



ท่ี (ผลผลติของโครงการ) งบประมาณ  ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

49 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมวสัดุ อุปกรณ์ของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

5,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

50 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร  - เพ่ือจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เช่น 
พนัธุไ์ม ้ปุ๋ย ยา กลา้ไมช้ า พนัธุ์
สตัว ์กรณีประสบภยัและใชใ้น
กิจกรรมของ อบต.แม่ลาน เพื่อ
จดัซ้ือกลา้ไม ้ซ่อมแซม
สวนสาธารณะท่ีเกิดความเสียหาย 
ฯลฯ 

10,000 อบต.
แม่
ลาน 

ส านกัปลดั                         

 

    รวม 1,948,400 บาท   
                         

 


