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แล้วเสร็จหลังจากที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 256๓ นั้น 

เอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ฉบับนี้ประกอบด้วย
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ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะแสดงรายละเอียดและ  
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  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ฉบับนี้จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการ
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ประสิทธิภาพ ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

1.1 บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ       มี
อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท า
แผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ   ว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542           ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนที่
ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา ในช่วง ๕ ปี (25๖๑ – ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี 
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่
ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ป ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผน
ของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลนครแม่สอด                   โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครแม่สอด จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖๓ ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือ
ดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดย      
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาลนครแม่สอดประจ าปีงบประมาณพ.ศ.25๖๓ ของเทศบาลนครแม่สอด ขึ้นและเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.25๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับ
หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้
การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
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โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 

การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ เป็นการแปลง
แผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลนครแม่สอด ที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าขึ้นภายหลังจากการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครแม่สอด    
น ามาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕6๓ โดยแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาใน
แง่ของกิจกรรมการด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการระบุหรือก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน 
รวมทั้งระบบปริมาณทรัพยากรที่ต้องการใช้ในการด าเนินการ ให้มีความสอดคล้องและชัดเจนที่จะ
น าไปปฏิบัติได ้ซึ่งจะท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ เกิดเป็นรูปธรรม   ใน
การปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้แผนการด าเนินงานยังเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการน าแผนไปปฏิบัติรวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ที่มี ในการ
ติดตามและประเมินผลดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความชัดเจนในการปฏิบัติ รวมทั้งเป็นเครื่องมือใน
การติดตามการด าเนินการและการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เทศบาลนครแม่สอด มียุทธศาสตร์การพัฒนาในการด าเนินงานรวม 7 ยุทธศาสตร์         
เพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “นครแม่สอดน่าอยู่  ประตูสู่อันดามันการท่องเที่ยวชายแดน  สร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนแหล่งการค้าอัญมณี ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนาการศึกษา” 

เทศบาลนครแม่สอด ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เพ่ือให้ครอบคลุม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมถึงศักยภาพของเทศบาล และ    มุ่ง
ที่จะพัฒนาทั้งใน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม  โดย
มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถพ่ึงตนเองได้ ซึ่งสามารถก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มคน 
ด้อยโอกาสในสังคม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศกึษาและ
ส่งเสริมศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4  ด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ดา้นการจดัระเบียบชมุชน และการสร้างความรว่มมอืใน
การรกัษาความสงบเรียบร้อย 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ดา้นการบริหารจดัการท่ีด ี
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑. เพ่ือเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
๒. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลนครแม่สอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ 
  ๓. เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  ๔. เพื่อใช้เปน็เครื่องมือในการตดิตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลนครแม่สอดเอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง        ส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอด 

 



ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการสนับสนุนการการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ ของเทศบาลนครแม่สอดและหน่วยงานต่างๆ      ทั้งนี้
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครแม่สอดพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด
พิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดย
เค้าโครงของแผนการด าเนินงานจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
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     ส่วนที ่ ๑  บทน า 
     ส่วนที ่ ๒  บญัชโีครงการ/กจิกรรม 
 

ขัน้ตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
     เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชน ในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

จากขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ     
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
นครแม่สอด 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                          
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
นครแม่สอด 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                          
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
นครแม่สอด 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นครแม่สอด 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
เทศบาลนครแมส่อด 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 



 
 
 
 
นายกเทศมนตรี 
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1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

๑. แผนการด าเนินงานประจ าปีจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน
ทั่วไปทราบถึงกิจกรรมวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ ได้อย่างที่ชัดเจน 

๒. แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติ
สามารถน าแผนไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น 

๓. แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้ติดตามและ ประเมินผลสามารถติดตามและ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้ง
สามารถน าข้อมูลที่ได้รายงานให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่อไป 

๔. แผนการด าเนนิงานประจ าปีท าให้ผู้มหีนา้ที่ก ากับดูแลโครงการหรือผู้ที่รับผดิชอบ 
โครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึน้ 
  แผนการด า เนินงานนั้ น  จะมีความสัม พันธ์ เชื่ อมโยงกับแผนพัฒนา ท้องถิ่ น            
(พ.ศ.2561 – 256๕) และสอดรับกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
ด้วยการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ มาบรรจุไว้ในแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ประกอบกับได้มกีารจัดประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนคร  แม่
สอด และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือร่วมกันจัดท าและพิจารณาแผนด าเนินงาน 
พร้อมน าเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ตามระเบียบฯ อันเป็นกา รยกระดับ                
ขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขและ

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 

ประกาศใช้ 
 



สมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมพร้อมกับการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้แม่สอดเป็นเมืองที่น่าอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครแม่สอด  

 
 

 
 
 
 
 

 



จ านวนโครงการ จ านวน
ทีด่ าเนินการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพฒันาที่  ๑ การปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ๔๕ 17.93 39,712,400              18.27 ทน.แม่สอด

สะพาน รางและทอ่ระบายน ้า

รวม ๔๕ 17.93 39,712,400             18.27

แนวทางการพฒันาที่  1  ส่งเสริมด้านสวสัดิการสังคม ๔๑ 16.33 46,879,600              21.57 ทน.แม่สอด

แนวทางการพฒันาที่  4  การพฒันาด้านการสาธารณสุข และควบคุมโรคติดต่อ ๑๖ 6.37 4,433,000                2.04 ทน.แม่สอด

และโรคระบาด

รวม ๕๗ 22.70              51,312,600 23.61

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
แนวทางการพฒันาที่  1  พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 36 14.34 84,684,860              38.98 ทน.แม่สอด

แนวทางการพฒันาที่  2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเปน็เลิศ 36 14.34 16,780,000              7.72 ทน.แม่สอด

แนวทางการพฒันาที่  3 ส่งเสริมสังคมทอ้งถิ่นใหม้ีความตระหนักอนุรักษใ์นศิลปะ ๒๔ 9.57 5,730,000                2.64 ทน.แม่สอด

วฒันธรรม  จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

รวม ๙๖ 38.25            107,194,860 49.34

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่  ๓  การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย ๖ 2.39 460,000                   0.21 ทน.แม่สอด

รวม ๖ 2.39 460,000                  0.21

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลนครแมส่อด

ยุทธศาสตร/์แนวทาง
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม
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จ านวนโครงการ จ านวน
ทีด่ าเนินการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร/์แนวทาง
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ทน.แม่สอด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่  1  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ 0.40 50,000                     0.02 ทน.แม่สอด

แนวทางที่  2  ด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ๖ 2.39 2,120,000                0.98 ทน.แม่สอด

รวม ๗ 2.79 2,170,000               1.00

แนวทางการพฒันาที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรใหม้ีมาตรฐาน 30 11.95 15,587,000              7.17 ทน.แม่สอด

แนวทางการพฒันาที่ 3 เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายภาคประชาชนใหเ้ข้ามามี ๑๐ 3.99 870,000                   0.40 ทน.แม่สอด

ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น

รวม ๔๐ 15.94 16,457,000             7.57

รวมทั้งสิ้น ๒๕๑ 100.00 217,306,860           100.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการที่ดี
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จ านวนโครงการ จ านวน
ทีด่ าเนินการ งบประมาณ

แนวทางการพฒันาที ่2 การบริหารจดัการองค์กรให้มีมาตรฐาน 147 100 34,735,410                100 ทน.แม่สอด
รวม 147 100 34,735,410             100

รวมทัง้สิ้น 147 100 34,735,410             100

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7  ด้านการบริหารจัดการทีด่ี

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลนครแมส่อด

ยุทธศาสตร/์แนวทาง
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพฒันาที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรใหม้ีมาตรฐาน

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2

เทศบาลนครแมส่อด



  



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างส ารวจระบบสาธารณูปโภค  - ด าเนินการส ารวจถนนไฟฟา้สาธารณะ 4,000,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด    ทอ่ระบายน้ าทั้งหมด ภายในเขต เทศบาลนคร

   เทศบาลนครแม่สอด แม่สอด

2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดท าราย  - ศึกษาและออกแบบ ส ารวจข้อมูล 16,000,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ละเอียดโครงการตามผังเมืองรวมแม่สอด    เพื่อใช้ในการออกแบบก าหนด เทศบาลนคร
และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง    หลักเกณฑ์ในการออกแบบ โดย แม่สอด

   ใช้เกณฑ์และมาตรฐานของ
   กรมโยธาธกิารและผังเมืองหรือ
   มาตรฐานภายในประเทศซ่ึงเปน็ที่
   ยอมรับออกแบบรายละเอียดและ
   จัดท าแบบก่อสร้างโครงการพฒันา
   โครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ าเปน็ 

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.02

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครแมส่อด  อ้าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

9



10

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

3 โครงการปรับปรุงหอนาฬิกาเทศบาล  - ด าเนินการปรับปรุงหอนาฬิกา 2,000,000 ในพื้นที่ กองช่าง
นครแม่สอดบริเวณหน้าที่วา่การอ าเภอแม่สอด   เปน็อาคารบริเวณหน้าที่วา่การอ าเภอ เทศบาลนคร

   แม่สอด หอนาฬิกาสูง 3 ม. ติดต้ังโคม แม่สอด
   LED 200 watt จ านวน 4 โคม
   ติดต้ังนาฬิกาดิจิตอล LED ขนาดกวา้ง
   64 cm สูง 48 cm จ านวน 4 ด้าน
   หน้าจอแสดงผล LED 3 สี

4 โครงการปรับปรุงทางม้าลายและติดต้ัง  - ด าเนินการปรับปรุงทางม้าลายและ 1,000,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ปา้ยแจ้งเตือน    ติดต้ังปา้ยแจ้งเตือน ติดต้ังสัญญาณไฟ เทศบาลนคร

   จราจร และสัญญาณไฟกระพริบ แม่สอด
   โซล่าเซลล์ ภายในเขตเทศบาลนคร

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ  - ด าเนินการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ 479,000 ในพื้นที่ กองช่าง
เสาไฟประติมากรรม บริเวณซอยวดัหลวง    สาธารณะเสาไฟประติมากรรม เทศบาลนคร

   ความสูงรวม 6 ม.พร้อมตอม่ออุปกรณ์ แม่สอด
   ประกอบ จ านวน ๔ ชุด



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ  - ด าเนินการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ 479,000 ในพื้นที่ กองช่าง
เสาไฟประติมากรรม บริเวณถนนศรีพานิช    สาธารณะเสาไฟประติมากรรม เทศบาลนคร

   ความสูงรวม 6 ม. พร้อมตอม่ออุปกรณ์ แม่สอด
   ประกอบ จ านวน ๔ ชุด

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ  - ด าเนินการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ 479,000 ในพื้นที่ กองช่าง
เสาไฟประติมากรรม บริเวณ    สาธารณะเสาไฟประติมากรรม เทศบาลนคร
ถนนสมัครสรรพการ    ความสูงรวม 6 ม. พร้อมตอม่ออุปกรณ์ แม่สอด

   ประกอบ จ านวน ๔ ชุด

8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ  - ด าเนินการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ 479,000 ในพื้นที่ กองช่าง
เสาไฟประติมากรรม บริเวณถนนอินทรคีรี    สาธารณะเสาไฟประติมากรรม เทศบาลนคร
(แยกเจ้าสัว)    ความสูงรวม 6 ม.พร้อมตอม่ออุปกรณ์ แม่สอด

   ประกอบ จ านวน ๔ ชุด

9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ  - ด าเนินการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ 479,000 ในพื้นที่ กองช่าง
เสาไฟประติมากรรม บริเวณถนนสวรรค์วถิี    สาธารณะเสาไฟประติมากรรม เทศบาลนคร
(หน้าโรงเรียนเทศบาลวดัชุมพลคีรี)    ความสูงรวม 6 ม.พร้อมตอม่ออุปกรณ์ แม่สอด

   ประกอบ จ านวน ๔ ชุด

11



12

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

10 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 142,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณหลังแม่สอด    พร้อมอุปกรณ์บริเวณหลังแม่สอด เทศบาลนคร
การไฟฟา้    การไฟฟา้ จ านวน 12 ชุด แม่สอด

11 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 70,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอยร่วมจิตร    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยร่วมจิตร เทศบาลนคร
(ซอยร้านบญุโรจน์)    (ซอยร้านบญุโรจน์) จ านวน 7 ชุด แม่สอด

12 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 72,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอย    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอย เทศบาลนคร
หลังวดัอรัญญเขตแยกซ้ายมือถึงสะพาน    หลังวดัอรัญญเขตแยกซ้ายมือถึงสะพาน แม่สอด

   จ านวน 8 ชุด

13 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 76,500 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอยหน้าบา้น    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยหน้าบา้น เทศบาลนคร
นายอ าเภอ    นายอ าเภอ จ านวน 4 ชุด แม่สอด

14 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 45,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอยหน้าบา้น    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยหน้าบา้น เทศบาลนคร
อ.บวัไหล    อ.บวัไหล จ านวน 5 ชุด แม่สอด



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

15 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 18,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอยร้าน    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณร้านววิชักลการ เทศบาลนคร
ววิชักลการ    จ านวน 2 ชุด แม่สอด

16 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 27,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอยบา้นปา้มอย    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยบา้นปา้มอย เทศบาลนคร

   จ านวน 3 ชุด แม่สอด

17 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 27,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณบา้นประธาน    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณบา้นประธาน เทศบาลนคร
ชุมชนพลพฒันา    ชุมชนพลพฒันา จ านวน ๓ ชุด แม่สอด

18 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 45,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอยบา้นลุงพฒิุ    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยบา้นลุงพฒิุ เทศบาลนคร
(หน้าโรงเรียนแม่สอด)    (หน้าโรงเรียนแม่สอด) แม่สอด

   จ านวน 5 ชุด

19 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED ๑๒๐ watt 153,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอยวนีัส    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยวนีัส เทศบาลนคร

   จ านวน ๘ ชุด แม่สอด

13



14

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

20 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 100,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณถนนอินทรคีรี    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยรอเนร เทศบาลนคร
28 ซอยรอเนร (ซอยข้างโรงพกั)    (ซอยข้างโรงพกั) จ านวน 10 ชุด แม่สอด

21 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED ๑๒๐ watt 267,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณถนนหน้า    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณถนนหน้าปศุสัตว์ เทศบาลนคร
ปศุสัตวไ์ปคลินิคอบอุ่น    ไปคลินิคอบอุ่น จ านวน 14 ชุด แม่สอด

22 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED ๑๒๐ watt 746,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณถนนหน้าวดั    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณถนนหน้าวดั เทศบาลนคร
อรัญญเขตถึงสามแยกบา้น สท.ประเสริฐ    อรัญญเขตถึงสามแยกหน้าบา้น แม่สอด

   สท.ประเสริฐ จ านวน 39 ชุด

23 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 99,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณซอยวดัหลวง    พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยวดัหลวง เทศบาลนคร

   จ านวน ๑๑ ชุด แม่สอด

24 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟา้  - ด าเนินการติดต้ังโคมไฟ LED 60 watt 290,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งสาธารณะ บริเวณถนนอิสลามบ ารุง    พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 28 ชุด และ เทศบาลนคร

   และ 120 watt พร้อมอุปกรณ์ แม่สอด
   จ านวน 2 ชุด



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก  - ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 242,000 ในพื้นที่ กองช่าง
คอนกรีตถนนชิดวนา ซอย 7 (บา้นลุงพฒิุ)    ถนนชิดวนา ซอย 7 ผิวจราจรกวา้ง เทศบาลนคร

   5 เมตร ยาว 144 เมตร  หรือพื้นที่ แม่สอด
   ไม่น้อยกวา่ 720 ตารางเมตร

26 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก  - ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 256,000 ในพื้นที่ กองช่าง
คอนกรีตถนนชิดวนา ซอย 9    ถนนชิดวนา ซอย 9 ช่วงที่ 1 ผิวจราจร เทศบาลนคร
(บา้นปา้ส าราญ)    กวา้ง 6 ม. ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ แม่สอด

   ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร
   ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกวา้ง 4 ม.
   ยาว 42 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
   168 ตารางเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
   768 ตร.ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
   768 ตร.ม.

27 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  - ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 229,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ซอยหลังวดัอรัญญเขต-สะพาน    ซอยหลังวดัอรัญญเขต-สะพาน เทศบาลนคร

   ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กวา้ง 5.5 ม. แม่สอด
   ยาว 75 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
   412.5 ตร.ม.
   ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกวา้ง 4.5 ม.
   ยาว 60 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
   270 ตารางเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
   682.50 ตร.ม.
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16

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

28 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนน  - ขยายผิวจราจรถนนบวัคูณ ทั้งสองข้าง 459,000 ในพื้นที่ กองช่าง
บวัคูณ (เส้นหน้าบา้น สท.ชุมพล)    กวา้งเฉล่ีย 0.5 - 2.0 ม. ยาว 475 ม. เทศบาลนคร

   หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตร.ม. แม่สอด

29 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีต  - ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อม 1,001,000 ในพื้นที่ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู    รางระบายน้ ารูปตัวยู ผิวจราจรกวา้ง เทศบาลนคร
ถนนบา้นทุ่ง ซอย 3/6.1 (บา้นนายเบี้ยว)    เฉล่ีย 2.3-4.0 ม. ระยะทางรวม แม่สอด
และถนนบา้นทุ่ง ซอย 3/4 แยก 2    ไม่น้อยกวา่ 312 ตร.ม.

 - รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปดิ
   ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.50 ม.
   ความยาวไม่น้อยกวา่ 142 ม.
 - รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปดิ
   ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.50 ม.
 - 1.30 ม. ความยาวไม่น้อยกวา่
   45 เมตร



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

30 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 314,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ถนนซอยแยกถนนเลียบคลองชลประทาน    ซอยแยกถนนเลียบคลองชลประทาน เทศบาลนคร
3L-1R-LMC    3L-1R-LMC ผิวจราจรกวา้ง 4 ม. แม่สอด

   ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม.
   ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 ม.หรือ
   พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม.

31 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบา้นถุงทอง 58,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ถนนบา้นถุงทองซอย 1    ซอย 1 ผิวจราจรกวา้ง 4 ม.ยาว 32 ม. เทศบาลนคร

   หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร แม่สอด
   ไม่น้อยกวา่ 128 ตร.ม.

32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบา้นถุงทอง 188,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ถนนบา้นถุงทองซอย 7    ซอย 7 ผิวจราจรกวา้ง 4 ม. เทศบาลนคร

   ยาว 77 ม. หนา 0.15 ม. หรือ แม่สอด
   พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 308 ตร.ม.

33 โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก  - ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 392,000 ในพื้นที่ กองช่าง
คอนกรีต ถนนแม่สอด-ค้างภบิาล    ถนนแม่สอด-ค้างภบิาล เทศบาลนคร
(ซอยบา้นหมวดมนูญ)    (ซอยบา้นหมวดมนูญ )ผิวจราจรกวา้ง แม่สอด

   4.5 ม. ยาว 255 เมตร หนาเฉล่ีย
   0.05 ม. หรือพื้นที/่ไหล่ทางไม่น้อยกวา่
   1,147.50 ตร.ม.
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

34 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  - ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 167,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ถนนอินทรคีรี ซอย 29    บริเวณถนนอินทรคีรี ซอย 29 เทศบาลนคร
(ซอยบา้นนายอ าเภอ)    (ซอยบา้นนายอ าเภอ) ผิวจราจรกวา้ง แม่สอด

   5 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.05
   เมตร หรือพื้นที่/ไหล่ทางไม่น้อยกวา่
   หรือพื้นที่/ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 
   495 ตร.ม.

35 โครงการขยายผิวไหล่ทางข้างโรงเรียน  - ขยายผิวไหล่ทางข้าง รร.ราษฎร์วทิยา 98,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ราษฎร์วทิยา (ต่ีมิ้ง)    (ต่ีมิ้ง) ขยายผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 1.5 ม. เทศบาลนคร

   ยาว 130 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. แม่สอด
   รวมพื้นที่บอ่พกั

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนน 843,000 ในพื้นที่ กองช่าง
ถนนแม่สอด-ค้างภบิาล (ซอยบา้นปา้แก้ว)    แม่สอด-ค้างภบิาล ผิวจราจรกวา้ง เทศบาลนคร

   5 ม. ยาว 358.50 เมตร หนา 0.15 แม่สอด
   เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,792.50
   ตารางเมตร



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

37 โครงการจัดอบรมสัมนาและทศันศึกษาดู  - จ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร 300,000 พื้นที่ที่ กองช่าง

งานผังเมืองและการพฒันาชุมชนในพื้นที่    อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ดูงาน

เขตเศรษฐกิจพเิศษ    เช่าที่พกั ค่าวทิยาการ ค่าวสัดุ

   ส านักงาน ค่าโฆษณาและ

   เผยแพร่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

   ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

   อื่น ๆ จ าเปน็ในโครงการ ทกุ

   รายการถัวเฉล่ียกัน

38 โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่อง  - ติดต้ังโคมไฟ LED 120 วตัต์ 229,000 ในพื้นที่ กองช่าง

สวา่งสาธารณะบริเวณซอยโรงแรมพรเทพ    พร้อมอุปกรณ์บริเวณซอย เทศบาลนคร

ถึงร้านแพรสีแดง    โรงแรมพรเทพถึงร้านแพรสีแดง แม่สอด

   จ านวน 12 ชุด
39 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า บอ่พกั    1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 1,245,600 ในพื้นที่ กองช่างสุขาฯ

และขยายผิวจราจร ถนนอินทรคีรี    2. วางแผนการด าเนินงาน เทศบาลนคร
ซอย 12 แยก 2    3. ส ารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง แม่สอด

   4. ก่อสร้างบอ่พกัทอ่ระบายน้ า
   ขนาด 60 ซม. จ านวน 17 บอ่
   5. ขยายผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกวา่
   264.81 ตรม.
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู    1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 500,000 ในพื้นที่ กองช่างสุขาฯ
ถนนราษฎร์บรูณะ ซอยหลังโรงแรมเพชรรัตน์    2. วางแผนการด าเนินงาน เทศบาลนคร

   3. ส ารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง แม่สอด
   4. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
   ถนนราษร์บรูณ์ ซอยหลังโรงแรม
   เพชรรัตน์ ความยาว 115 เมตร

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู    1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 659,700 ในพื้นที่ กองช่างสุขาฯ
ถนนอินทรคีรี ซอย 12 แยกบา้นครูแอ๊ด    2. วางแผนการด าเนินงาน เทศบาลนคร

   3. ส ารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง แม่สอด
   4. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
   ถนนอินทรคีรี ซอย 12 แยกบา้น
   ครูแอ๊ด

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู    1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 1,529,800 ในพื้นที่ กองช่างสุขาฯ
ถนนชิดวนา ซอย 6 และซอยตรงข้าม    2. วางแผนการด าเนินงาน เทศบาลนคร

   3. ส ารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง แม่สอด
   4. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
   ถนนชิดวนา ซอย 6 และซอยตรง
   ข้าม ความยาว 345.5 เมตร



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

43 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า บอ่พกั    1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 1,985,200 ในพื้นที่ กองช่างสุขาฯ
และขยายผิวจราจรถนนแม่สอด-อุ้มผาง    2. วางแผนการด าเนินงาน เทศบาลนคร
ซอย 4    3. ส ารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง แม่สอด

   4. ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
   เสริมเหล็ก บริเวณถนนแม่สอด - 
   อุ้มผาง ขนาด 60 ซม. ความยาว
   298.70 เมตร
   5. ก่อสร้างบอ่พกัระบายน้ า ขนาด 
   0.60 เมตร จ านวน 33 บอ่
   6. ขยายผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกวา่
   367.90 ตรม.

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู    1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 500,000 ในพื้นที่ กองช่างสุขาฯ
ถนนสมัครสรรพการ ซอย ส.รัตนาแมนชั่น    2. วางแผนการด าเนินงาน เทศบาลนคร

   3. ส ารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง แม่สอด
   4. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
   ถนนสมัครสรรพการ ซอย ส .รัตนา
   แมนชั่น ความยาว 118 เมตร
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะพาน รางและท่อระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด้าเนินการ ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล้าดับที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

45 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า บอ่พกั    1.เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 943,600 ในพื้นที่ กองช่างสุขาฯ
และขยายผิวจราจรถนนศรีพานิช    2. วางแผนการด าเนินงาน เทศบาลนคร
ซอยบา้นดาบมนูญ    3. ส ารวจพื้นที่ในการก่อสร้าง แม่สอด

   4. วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด
   60 ซม. ความยาว 173 เมตร
   5. บอ่พกัทอ่ระบายน้ าขนาด 60 ซม.
   จ านวน 11 บอ่
   6. งานขยายผิวจราจร หนา 15 ซม.
   ความยาวไม่น้อยกวา่ 217.75 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมฟื้นฟปูระสิทธภิาพการ  - จัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษา 50,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ท างานของคณะกรรมการชุมชน    เลขานุการคณะกรรมการชุมชน คณะ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่

   ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประมาณ 220 คน 

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. ประสานงานคณะกรรมการชุมชน 

   20 ชุมชน

   3. รวบรวมข้อมูล ประเด็นปญัหาหวัข้อ

   ในการอบรม

   4. ด าเนินการจัดอบรม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

2 โครงการกีฬาชุมชนสัมพนัธ์  - จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพนัธร์ะหวา่ง 200,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

   ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด 20 ชุมชน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   จ านวน 1 คร้ัง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

   จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,500 คน

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารเทศบาล

   พจิารณาอนุมัติ

   2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงาน

   แต่ละฝุาย

   3. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อ

   ก าหนดสีของแต่ละชุมชนก าหนดประเภท

   กีฬาและอื่น

   4. ประชุมแกนน าชุมชนจ านวน 20 ชุมชน 

   4.1 จัดเตรียมวสัดุ-อุปกรณ์ รางวลั ของขวญั 

   ชุดกีฬาและกองเชียร์

   4.2 ด าเนินการแข่งขันตามขั้นตอนดังนี้

      4.2.1 ขบวนพาเหรดนักกีฬาและ

      กองเชียร์แต่ละชุมชน

      4.2.2 พธิเีปดิการแข่งขันด าเนินการแข่งขัน

      4.2.3 มอบรางวลัและพธิปีดิการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

3 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน  - จัดหน่วยเคล่ือนที่ของเทศบาลนครแม่สอด 10,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

   ออกไปบริการประชาชนในพื้นที่ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณา

   ใหค้วามเหน็ชอบและอนุมัติใหด้ าเนิน

   โครงการ

   2. แต่งต้ังคณะกรรมการจากอง/ฝุายที่เกี่ยว

   ข้องร่วมรับผิดชอบโครงการ

   3. ประสานงานผู้น าชุมชนร่วมก าหนดสถานที่

   4. ประชุมคณะกรรมการร่วมกันก าหนด

   แนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน 

   ตามวนั/เวลา/สถานที่

   5. ประชาสัมพนัธเ์ชิญชวนประชาชนใช้บริการ

   6. จัดหน่วยเคล่ือนที่ของกอง/ฝุายต่างๆ

   ของเทศบาลออกใหบ้ริการประชาชน

   7. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

   เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปญัหาที่บกพร่อง
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

4 โครงการประเพณีอาหารพื้นเมือง  - ประชาชนในชุมชนจัดท าอาหารพื้นเมือง 300,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ทอ้งถิ่นเทศบาลนครแม่สอด    ทอ้งถิ่น จ านวน 20 ชุมชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,000 คน

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณาอนมุติั

   2. ออกค าส่ังให ้กองฝุายต่างๆรับผิดชอบ

   3. จัดท าหลักเกณฑ์การประกวด

   4. เชิญตัวแทนชุมชนมาประชุมเพื่อวางแผนงาน

   5. ด าเนินการประกวดตามโครงการ

   6. ติดตามประเมินผลโครงการ

5 โครงการส่งเสริมและใหค้วามรู้กลุ่ม  - จัดอบรมใหค้วามรู้และติดตามผลการปฏบิติั 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด    งานของผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   จ านวนไม่น้อยกวา่ 200 คน

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. ประสานงานผู้สูงอายุ 20 ชุมชน
   3. รวบรวมข้อมูล ประเด็นปญัหาหวัข้อ

   ในการอบรม
   4. ด าเนินการจัดอบรม

   5. ติดตามผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

6 โครงการส่งเสริมและใหค้วามรู้กลุ่ม  - จัดอบรมใหค้วามรู้และติดตามผลการ 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

พฒันาสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด    ปฏบิติังานของกลุ่มพฒันาสตรีจ านวน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   ไม่น้อยกวา่ 200 คน

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. ประสานงานกลุ่มพฒันาสตรี 20 ชุมชน

   3. รวบรวมข้อมูลประเด็นปญัหาหวัข้อ

   ในการอบรม

   4. ด าเนินการจัดอบรม

   5. ติดตามผลการด าเนินงาน

7 โครงการส่งเสริมและใหค้วามรู้  - จัดอบรมใหค้วามรู้และติดตามผลการปฏบิติั 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล    งานของคณะกรรมการชุมชนจ านวน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

นครแม่สอด    ไม่น้อยกวา่ 200 คน

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. ประสานงานคณะกรรมการชุมชน 20 ชุมชน

   3. รวบรวมข้อมูล ประเด็นปญัหาหวัข้อใน

   การอบรม

   4. ด าเนินการจัดอบรม

   5. ติดตามผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

8 โครงการศูนย์พฒันาครอบครัว  - เสริมสร้างสถาบนัครอบครัวในชุมชนใหม้ี 10,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน
เทศบาลนครแม่สอด    ความเข้มแข็ง นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. ด าเนินการและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง

   - บนัทกึแจ้งเวยีนผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ

   ทราบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

   - จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม

   - ร่วมกิจกรรมตามวนั เวลา สถานที่ที่ก าหนด

   - จัดเตรียมอาหารกลางวนั เคร่ืองด่ืมและ

   อาหารวา่ง ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

   - การจัดกิจกรรม ฯ

   3. สรุปผล/วดัผล/ประเมินผล



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

9 โครงการปรองดองสมานฉันทร์ะดับ  - จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด    ความสามัคคีปรองดองของประชาชนใน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   ทอ้งถิ่นอย่างต่อเนื่องประชาชนในเขตเทศบาล

   นครแม่สอด ไม่น้อยกวา่ 500 คน

   1. เสนอขออนุมัติโครงการ

   2. ด าเนินการและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง

 - บนัทกึแจ้งเวยีนผู้บริหารหน่วยงานต่างๆทราบ 

   เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 - จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม

 - ร่วมกิจกรรมตามวนั เวลา สถานที่ที่ก าหนด

 - จัดกิจกรรมนันทนาการ

 - การต้ังจุดตรวจสุขภาพ

 - จัดอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ส าหรับ

   ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมประกอบกิจกรรม 

   ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

   เทศบาลพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ประชาชนที่อยู่

   ในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

 - การจัดกิจกรรม ฯ

   3. สรุปผล/วดัผล/ประเมินผล
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30

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

10 โครงการจัดกิจกรรมวนัสตรีสากล  - ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ตรีมีส่วนร่วมใน 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

   กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ต่อตนเองชุมชน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   และสังคม ผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณาอนมุติั

   2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ

   3. ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบติั

   ตามขั้นตอนและวธิกีาร

   4. ประชุมชี้แจงผู้น าชุมชน

   5. คัดเลือกระดับชุมชน

   6. คัดเลือกระดับเทศบาลฯ

   7. พธิมีอบรางวลัแบบประเมินผล

11 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ  - จัดใหม้ีการเลือกต้ังหวัหน้ากลุ่มผู้สูงอายุและ 10,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด    คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   จ านวน ๒๐ ชุมชน ผู้เข้าร่วมไมน่อ้ยกว่า 90 คน

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณาอนมุติั

   2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหน้าที่ฝุายต่างๆ

   3. ประกาศใหม้กีารเลือกต้ังหวัหนา้กลุ่มผู้สูงอายุ

   4. จัดเตรียมวัสดุ - อปุกรณ์เกี่ยวกบัการเลือกต้ัง



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ    5. ด าเนินการเลือกต้ัง

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด    6. ประกาศผลการเลือกต้ัง

(ต่อ)    7. ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการกลุ่ม

   ผู้สูงอายุ แต่ละชุมชน

12 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่ม  - จัดใหม้ีการเลือกต้ังหวัหน้ากลุ่มพฒันาสตรี 10,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

พฒันาสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด    และคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มพฒันาสตรี นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   จ านวน ๒๐ ชุมชน ผู้เข้าร่วมไมน่อ้ยกว่า 90 คน

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณาอนมุติั

   2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหน้าที่ฝุายต่างๆ

   3. ประกาศใหม้กีารเลือกต้ังหวัหนา้กลุ่มพฒันาสตรี

   4. จัดเตรียมวัสดุ - อปุกรณ์เกี่ยวกบัการเลือกต้ัง

   5. ด าเนินการเลือกต้ัง

   6. ประกาศผลการเลือกต้ัง

   7. ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการกลุ่ม

   พฒันาสตรีแต่ละชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

13 โครงการเลือกต้ังประธานชุมชน  - จัดใหม้ีการเลือกต้ังประธานชุมชนและ 10,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ในเขตเทศบาลนครแม่สอด    คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนจ านวน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   ๒๐ ชุมชน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกวา่ 30 คน

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณาอนมุติั

   2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหน้าที่ฝุายต่างๆ

   3. ประกาศใหม้ีการเลือกต้ังประธานชุมชน

   4. จัดเตรียมวัสดุ - อปุกรณ์เกี่ยวกบัการเลือกต้ัง

   5. ด าเนินการเลือกต้ัง

   6. ประกาศผลการเลือกต้ัง

   7. ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการชุมชน

   แต่ละชุมชน

14 โครงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  - จัดอบรมใหค้วามรู้/กิจกรรมของคนในชุมชน 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

พอเพยีงไปใช้ในการด ารงชีวติและ    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

ประกอบอาชีพ    ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกวา่ 60 คน

   1. เสนอขออนุมัติโครงการ

   2. ด าเนินการและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง

 - บนัทกึแจ้งเวยีนผู้บริหารหน่วยงานต่างๆทราบ 

   เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

 - จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม

 - ร่วมกิจกรรมตามวนั เวลา สถานที่ที่ก าหนด

 - จัดอบรมสัมมนา เศรษฐกิจพอเพยีง

 - ศึกษาดูงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง

 - จัดเตรียมอาหารกลางวนั เคร่ืองด่ืมและ

   อาหารวา่ง ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 - การจัดกิจกรรม ฯ

   3. สรุปผล/วดัผล/ประเมินผล

15 โครงการจัดเก็บและบนัทกึข้อมูล  - ฝึกอบรมอาสาสมัครใหเ้ข้าใจวธิกีารจัดเก็บ 10,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

พื้นฐานเขตเมืองชุมชนในเขต    ข้อมูลแบบสอบถามใหช้ัดเจน ผู้เข้าร่วมประชุม นครแม่สอด กองสวสัดิการ

เทศบาลนครแม่สอด    จ านวน 60 คน 

ขั้นเตรียมการ

   1. รวบรวมข้อมูลขอต้ังงบประมาณตาม

   แผนพฒันาประจ าปี

   2. เสนอรายละเอียดโครงการใหผู้้บริหาร

   พจิารณาอนุมัติ

   3. คัดเลือกอาสาสมัครในการส ารวจข้อมูล

   พื้นฐานในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการจัดเก็บและบนัทกึข้อมูล ขั้นปฏบิติัการ

พื้นฐานเขตเมืองชุมชนในเขต    1. ฝึกอบรมอาสาสมัครใหเ้ข้าใจวธิกีาร

เทศบาลนครแม่สอด    จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามใหช้ัดเจนถึงวธิกีาร

(ต่อ)    สัมภาษณ์ครัวเรือนเพื่อจัดเกบ็ข้อมลูจุดมุง่หมาย

   ของตัวชีสั้ดแต่ละข้อ เพื่อปอูงกนัความผิดพลาด

   จากการสัมภาษณ์และความชัดเจนของข้อมูล

   2. น าข้อมูลที่ได้ไปวนิิจฉัยร่วมกับแกนน า

   ชุมชนเพื่อร่วมกันพจิารณาแก้ไขปญัหา

   จากผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน

16 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพใหค้วามรู้  - จัดอบรมใหค้วามรู้และติดตามผลการปฏบิติั 10,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

กลุ่มเกษตรกรท านานครแม่สอด    งานของกลุ่มเกษตรกรท านาแม่สอด นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกวา่ 30 คน

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. ประสานงานกลุ่มเกษตรกรท านาแม่สอด

   3. รวบรวมข้อมูล ประเด็นปญัหาหวัข้อใน

   การอบรม

   4. ด าเนินการจัดอบรม

   5. ติดตามผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

17 โครงการฝึกอาชีพใหค้วามรู้ชุมชน  - ฝึกอบรมมาพฒันาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 100,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ระยะยาว    ทั้งด้านคุณภาพชีวติและส่งเสริมการสร้าง นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   รายได้ใหก้ับครอบครัวและชุมชน 

   1. ประชุมประธานชุมชน หวัหน้ากลุ่ม

   พฒันาสตรี หวัหน้ากลุ่มผู้สูงอายุและ

   หวัหนา้กลุ่ม อสม.เพื่อหารือการด าเนนิโครงการ

   2. เสนอขออนุมัติโครงการ

   3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/รายงาน

   ผลการด าเนินงานใหผู้้บริหารทราบ

 - จัดเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่ง ส าหรับผู้เข้าร่วม

   โครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร 

   สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ประชาชน

   ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

 - การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ ฯลฯ

 - สรุปผล/วดัผล/ประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

18 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิ่น  - คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่ม 30,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

และปราชญ์ชาวบา้นในเขตเทศบาล    พฒันาสตรี คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

นครแม่สอด    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

   เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาล

   นครแม่สอด ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกวา่ 200 คน

   1. เสนอขออนุมัติโครงการ

   2. ด าเนินการและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง

 - บนัทกึแจ้งเวยีนผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ

   ทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 - จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม

 - ร่วมกิจกรรมตามวนั เวลา สถานที่ที่ก าหนด

 - จัดอบรมสัมมนา เศรษฐกิจพอเพยีง

 - ศึกษาดูงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง

 - จัดเตรียมอาหารกลางวนั เคร่ืองด่ืมและ

   อาหารวา่ง ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 - การจัดกิจกรรม ฯ

   3. สรุปผล/วดัผล/ประเมินผล



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

19 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน  - จัดฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานคณะกรรม 800,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง    การชุมชน ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากชุมชน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

ของคณะกรรมการชุมชน    ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่

   เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองบทบาทหน้าที่ผู้น าชุมชน 

   กับแนวทางการพฒันาชุมชน 

   จ านวนไม่น้อยกวา่ 300 คน

   1. เสนอโครงการให้คณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

   2. ประชุมชี้แจงใหค้ณะกรรมการชุมชน

   ทั้งหมดและก าหนดวนั เวลาสถานที่

   3. ประสานงานวทิยากรเพื่อก าหนดหลักสูตร

   4. ประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน

   5. ด าเนินการอบรมภาควชิาการและ

   ทศันศึกษาดูงานตามก าหนดการ

   6. ประเมินผลการด าเนินการ
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38

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

20 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน  - จัดฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ 800,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง    และเจ้าหน้าที่ เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองบทบาท นครแม่สอด กองสวสัดิการ

ของกลุ่มผู้สูงอายุ    หน้าที่ผู้น าชุมชนกับแนวทางการพฒันาชุมชน 

   1. เสนอโครงการให้คณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

   2. ประชุมชี้แจงใหก้ลุ่มคณะกรรมการ

   ผู้สูงอายุทั้งหมดและก าหนดวนั เวลา สถานที่

   3. ประสานงานวทิยากรเพื่อก าหนดหลักสูตร

   4. ประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน

   5. ด าเนินการอบรมภาควชิาการและ

   ทศันศึกษาดูงานตามก าหนดการ

   6. ประเมินผลการด าเนินการ

21 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน  - จัดฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานกลุ่มพฒันา 800,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง    สตรีและเจ้าหน้าที่ เพื่อใหค้วามรู้เร่ือง นครแม่สอด กองสวสัดิการ

ของกลุ่มพฒันาสตรี    บทบาทหน้าที่ผู้น าชุมชนกับแนวทาง

   การพฒันาชุมชน 

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณา

   อนุมัติ

   2. ประชุมชี้แจงใหค้ณะกรรมการกลุ่มพฒันา

   สตรีทั้งหมดและก าหนดวนั เวลา สถานที่



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน    3. ประสานงานวทิยากรเพื่อก าหนดหลักสูตร

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง    4. ประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน

ของกลุ่มพฒันาสตรี    5. ด าเนินการอบรมภาควชิาการและ

(ต่อ)    ทศันศึกษาดูงานตามก าหนดการ

   6. ประเมินผลการด าเนินการ

22 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน  - จัดฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานกลุ่ม 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง    เกษตรกรท านาและเจ้าหน้าที่ เพื่อใหค้วามรู้ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

ของกลุ่มเกษตรกรท านาแม่สอด    เร่ืองบทบาทหน้าที่ผู้น าชุมชนกับแนวทาง

   การพฒันาชุมชน 

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณาอนมุติั

   2. ประชุมชี้แจงใหค้ณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร

   ท านาทั้งหมดและก าหนดวนั เวลา สถานที่

   3. ประสานงานวทิยากรเพื่อก าหนดหลักสูตร

   4. ประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน

   5. ด าเนินการอบรมภาควชิาการและ

   ทศันศึกษาดูงานตามก าหนดการ

   6. ประเมินผลการด าเนินการ
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40

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

23 โครงการจัดท าแผนชุมชน  - สนับสนุนใหชุ้มชนมีการจัดท าแผนพฒันา 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

   ชุมชนทั้ง 20 ชุมชน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   1. เสนอโครงการใหค้ณะผู้บริหารพจิารณาอนมุติั

   2. ประชุมชี้แจงชุมชนทั้งหมดและก าหนด

   วนั/เวลา/สถานที่

   3. สนับสนุนใหชุ้มชนด าเนินการจัดท าแผน

   ตามขั้นตอน ดังนี้

    3.1 จัดประชาคมรวบรวมปญัหา/ความต้องการ

    3.2 วเิคราะหจ์ัดล าดับความส าคัญของ

    ปญัหา/ความต้องการ

    3.3 จัดท าร่างแผนชุมชน

    3.4 แก้ไขปรับปรุงท ารูปเล่ม

   4. ประสานแผนชุมชนไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

24 โครงการพฒันาศักยภาพและส่งเสริม  - ประชาชนในเขตเทศบาลนครแมส่อด 20 ชุมชน 30,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

ใหค้วามรู้คุณภาพชีวติของประชาชนใน    1. ขออนุมัติโครงการ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

ชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด    2. ประชุมเพื่อวางแผนและแต่งต้ังคณะ

   กรรมการด าเนินการ

   3. ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนและ

   ร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการ

   4. ด าเนินการตามโครงการ

25 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั  - ช่วยเหลือเงินสงเคราะหเ์พื่อบรรเทาความ 2,000,000 ในเขตเทศบาล ฝุายพฒันาชุมชน

   เดือดร้อนใหก้บัผู้ประสบวาตภยัอคัคีภยัอทุกภยั นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   และภยัธรรมชาติต่างๆ ในเขตเทศบาลนคร

   แม่สอด 20 ชุมชน

   1. เสนอโครงการขออนุมัติด าเนินการ

   2. ชุมชนยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อ

   เจ้าหน้าที่

   3. บนัทกึเสนอผู้บงัคับบญัชา

   4. ด าเนินการตามขั้นตอน

   5. ขออนมุติัเบกิจ่ายตามขั้นตอนของทางราชการ
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42

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

26 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์  - จัดอบรม/ประชุมโดยเปน็การใหค้วามรู้ 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายสังคมสงเคราะห์

เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง    เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้กระท าความ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

และครอบครัว    รุนแรงในครอบครัวและคุ้มครองสิทธเิด็ก

   และสตรี

   1. เชิญกลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมประชุม

   2. ประชาสัมพนัธก์ารจัดกิจกรรมรณรงค์

   เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว

   3. จัดท ายุทธศาสตร์แนวทางในการแก้ปญัหา 

   และด าเนินการเพื่อรับรองในกรณีที่ประชาชน

   พบเหน็เหตุการณ์หรือได้รับการร้องเรียน

   4. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการใน

   เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

   5. สนับสนันส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูล

   ข่าวสารตลอดจนประชาสัมพนัธเ์พื่อใหม้ี

   การรณรงค์สร้างแนวคิดและคุณประโยชน์

   ของการยุติความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว

   อย่างต่อเนื่อง



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

27 โครงการบา้นทอ้งถิ่นประชารัฐ  - ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบา้นใหผู้้ด้อยโอกาสหรือ 50,000 ในเขตเทศบาล ฝุายสังคมสงเคราะห์

ร่วมใจเทดิไทอ้งค์ราชัน ราชินี    ฐานะยากจนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 4 หลัง

   (ค่าแรง+ค่าวสัดุ)

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. ประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารพร้อม

   แนวทางปฏบิติัในการด าเนินงานตามโครงการ

   3. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ

   4. ประชาสัมพนัธข์อความร่วมมือหน่วยงาน 

   องค์กรต่างๆ

   5. ประชุมชี้แจงประสานชุมชนในการ

   ด าเนินการประชาคมคัดเลือกผู้มีคุณสมบติั

   6. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนิน

   งานตามโครงการบา้นทอ้งถิ่นประชารัฐร่วมใจ 

   เทดิไทอ้งค์ราชัน ราชินี

   7. แจ้งกองช่าง ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา

   8. แจ้งกองคลัง ด าเนนิการตามขั้นตอนระเบยีบพสัดุ

   9.รายงานผลการด าเนินโครงการฯ

   ระเบยีบพสัดุ
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

28 โครงการอบรมเครือข่ายต่อต้าน  - จัดอบรมตามโครงการฯ แก่เครือข่ายต่อต้าน 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายสังคมสงเคราะห์

การค้ามนุษย์    การค้ามนุษย์และผู้บริหาร/บคุลากรเทศบาล นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   นครแม่สอด จ านวน 60 คน
   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. การเตรียมโครงการ เสนอและขออนุมัติ

   โครงการแต่งต้ังคณะท างานในการด าเนิน

   โครงการและประสานผู้เข้าร่วมการสัมมนา

   เชิงปฏบิติัการ

   3. ด าเนินโครงการ ในการจัดสถานที่และ

   จัดเตรียมเอกสารด าเนินการโครงการอบรม

   ต่อต้านการค้ามนุษย์ ปงีบประมาณ 2562

   4. ประเมนิผลความพงึพอใจของผู้ร่วมการสัมมนา

   5. สรุปผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

29 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานใน  - จัดอบรม/ประชุม โดยเปน็การพฒันาความรู้ 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายสังคมสงเคราะห์

ศูนย์บริการคนพกิารทั่วไป    แก่คนพกิารและงานใหบ้ริการ นครแม่สอด กองสวสัดิการ
   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. เชิญผู้พกิารทั้ง 20 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

   3. ประชาสัมพนัธก์ารจัดกิจกรรมอบรม

   ใหค้วามรู้เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร

   4. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการในเขต

   พื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

   5. สนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพนัธใ์น

   ด้านสิทธปิระโยชน์และสวสัดิการคนพกิาร

   ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน

30 โครงการส ารวจและช่วยเหลือ  - จัดอบรม/ประชุม โดยใหไ้ด้รับการช่วยเหลือ 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายสังคมสงเคราะห์

คนไร้ที่พึ่งและขอทาน    สวสัดิการสังคมขั้นพื้นฐาน นครแม่สอด กองสวสัดิการ
   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด

   กลุ่มผู้น าชุมชนหรือเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

   3. ประชาสัมพนัธก์ารส ารวจและช่วยเหลือ

   คนไร้ที่พึ่งและขอทาน
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการส ารวจและช่วยเหลือ    4. จัดท าแผนในการส่งเสริมใหป้ระชาชน/

คนไร้ที่พึ่งและขอทาน    เครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองปอูงกัน

(ต่อ)    และพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่มเปาูหมาย

   5. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการในเขต

   พื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

   6. สนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

   ตลอดจนประชาสัมพนัธเ์พื่อใหม้ีการรณรงค์การ

   ช่วยเหลือที่ผิดวธิแีละผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

31 โครงการอบรมการปอูงกันและการ  - จัดอบรม/ประชุม โดยเปน็การพฒันาความรู้ 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายสังคมสงเคราะห์

แก้ไขปญัหาการต้ังครรภไ์ม่พร้อม    เกี่ยวกับการปอูงกันและการแก้ไขปญัหาการ นครแม่สอด กองสวสัดิการ

ในวยัรุ่นเทศบาลนครแม่สอด    ต้ังครรภไ์ม่พร้อมฯ

   1. เสนอขออนุมัติโครงการ

   2. ด าเนินการและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง

   โดยบนัทกึแจ้งเวยีนผู้บริหารหน่วยงาน

   ต่างๆทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียม

   สถานที่การจัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรมตามวนั 

   เวลา สถานที่ที่ก าหนด จัดเตรียมอาหารกลางวนั 

   เคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ การจัดกิจกรรมอบรม ฯ

   3. สรุปผล/วดัผล/ประเมินผล



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

32 โครงการอบรมใหค้วามรู้สิทธเิด็กและ  - จัดอบรม/ประชุม โดยเปน็การพฒันาความรู้ 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายสังคมสงเคราะห์

เยาวชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด    เกี่ยวกับการกฎหมายสิทธเิด็กและเยาวชน นครแม่สอด กองสวสัดิการ
   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. การบรรยายใหค้วามรู้/การระดมสมอง/

   การแบง่กลุ่มฐานกิจกรรมเรียนรู้/การสรุปผล

   กิจกรรมตามฐาน/การถอดบทเรียน (AAR) 

   เด็กและเยาวชนทั้ง 20 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

   3. ประชาสัมพนัธก์ารจัดกิจกรรมอบรมให้

   ความรู้สิทธเิด็กและเยาวชน

   4. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการใน

   เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

   5. สนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพนัธใ์น

   ด้านสิทธเิด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร

   แม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน 

47



48

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

33 โครงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน  - ประชาชนผู้ประสบปญัหาสังคมในเขต 200,000 ในเขตเทศบาล ฝุายสังคมสงเคราะห์

ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ    เทศบาลนครแม่สอด จ านวน20 ชุมชน นครแม่สอด กองสวสัดิการ

   จ านวน 30 คน
   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ

   2. ประชาสัมพนัธก์ารใหก้ารช่วยเหลือ

   ประชาชนด้านการส่งเสริมและพฒันา

   คุณภาพชีวติตามงานศูนย์ช่วยเหลือ

   ประชาชนของ อปท.

   3. ส ารวจปญัหาและความต้องการของ

   ประชาชนผู้ประสบปญัหาทางสังคมในเขต

   เทศบาลนครแม่สอด

   4. ลงทะเบยีนรับเร่ืองขอรับการช่วยเหลือ

   5. วเิคราะห์/พจิารณาใหก้ารช่วยเหลือโดย

   การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

   ของเทศบาลนครแม่สอด

   6. เทศบาลนครแม่สอดพจิารณาใช้จ่าย

   งบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ

   หน้าที่ของ อปท. หรือตามหลักเกณฑ์ของ

   กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน    ของมนุษย์ โดยอนุโลม

ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ    7. รายงานผลการด าเนินงานใหศู้นย์ปฏบิติั

(ต่อ)    การร่วมทราบ

34 โครงการอบรมใหค้วามรู้แนวทางการ  - จัดอบรมใหค้วามรู้จัดประชุมชี้แจงการบริหาร 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายส่งเสริม

ด าเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์    งานฌาปนกินสงเคราะห์ นครแม่สอด และสวสัดิการ
   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ กองสวสัดิการ

   2. จัดใหม้ีการบรรยายถึงสิทธปิระโยชน์การ

   จัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะหแ์ละ

   พระราชบญัญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์

   พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ระเบยีบ และ

   ประกาศที่เกี่ยวข้องใหค้วามรู้ด้านการเงิน

   และการจัดท าบญัชีของสมาคม รวมทั้งแนว

   นโยบายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

   3. จัดใหม้ีการรับฟงัความคิดเหน็ตลอดจน

   การถามตอบถึงปญัหาที่เกี่ยวข้องกับการ

   ฌาปนกิจสงเคราะหช์ุมชนเทศบาลนครแม่สอด
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

35 โครงการอบรมใหค้วามรู้การจัด  - จัดอบรม/ประชุมใหค้วามรู้แนะน าการรับ 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายส่งเสริม

สวสัดิการผู้พกิารในเขตเทศบาล    บริการและสิทธปิระโยชน์ที่จะได้รับ นครแม่สอด และสวสัดิการ

นครแม่สอด    1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ กองสวสัดิการ

   จัดอบรม/ประชุมใหค้วามรู้แนะน าการรับ

   บริการและสิทธปิระโยชน์ที่จะได้รับ

   2. จัดใหม้ีการบรรยายถึงสิทธปิระโยชน์และ

   สวสัดิการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพกิาร 

   และกลุ่มเปาูหมาย ซ่ึงได้รับรองและคุ้มครอง

   ไวใ้นกฎหมายฉบบัต่างๆ

   3. จัดใหม้ีการรับฟงัความคิดเหน็ตลอดจน

   การถามตอบถึงปญัหาที่เกี่ยวข้องกับการถูก

   ละเมิดหรือลิดรอนสิทธขิองคนพกิาร 

   และกลุ่มเปาูหมาย

   4. เพื่อส่งเสริมใหค้นพกิาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

   คนพกิารรวมกลุ่มเปน็เครือข่ายเพื่อใหเ้กิด

   ความเข้มแข็ง



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

36 โครงการกองทนุสวสัดิการชุมชน    1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ 20,000 ในเขตเทศบาล ฝุายส่งเสริม

   2. จัดประชุมอบรมใหค้วามรู้เร่ืองกองทนุ นครแม่สอด และสวสัดิการ

   สวสัดิการชุมชนใหก้ับและประชาชนที่สนใจ กองสวสัดิการ

37 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ  - จัดเวทปีระชาคมต่างๆเพื่อส่งเสริมการมี 200,000 ในเขตเทศบาล ฝุายส่งเสริม

พฒันาทอ้งถิ่น    ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่นภายใน นครแม่สอด และสวสัดิการ

   เทศบาลนครแม่สอด กองสวสัดิการ

   1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารอนุมัติ

   2. รวบรวมข้อมูลประเด็นปญัหาจากหน่วย

   งานกลุ่มองค์กรต่างๆ

   3. ประสานกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อจัดเวทปีระชาคม

   4. จัดเวทปีระชาคมตามประเด็นปญัหาต่างๆ

   5. รวบรวมมติและข้อเสนอแนะจากเวที

   ประชาคมน าไปเปน็ข้อมูลและแนวทาง

   ปฏบิติังานต่ไป
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที ่1 ส่งเสริมดา้นสวัสดกิารสังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

38 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ    1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติ 300,000    ในเขต ฝุายส่งเสริม

ในเขตเทศบาลนครแม่สอด    2. การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการดูแล เทศบาล และสวสัดิการ

   ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและการส่งเสริม นครแม่สอด

   สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน

   3. การด าเนินงานผ่านกลไกลการด าเนินงาน

   อย่างมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน

   4. การบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบและ

   สร้างโอกาสในการพฒันาศักยภาพใหก้ับ

   คนในชุมชน

   5. การสร้างวทิยากรกระบวนการและ

   แหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาวะและการ

   จัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม
แนวทางที ่4 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และควบคุมโรคตดิตอ่และโรคระบาด

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพน่สารเคมีก าจัดยุงลาย    1. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 224,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
   2. จัดซ้ือทรายอะเบท ทน.แม่สอด
   3. จัดซ้ือน้ ายาเคมีพน่ก าจัดยุง
   4. จ่ายค่าจ้างเหมาฯพน่หมอกควนั
   5. จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ

2 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภบิาล    1. ประสานงาน/วางแผน 70,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
อาหารส าหรับผู้ประกอบการและผู้    2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง ทน.แม่สอด
สัมผัสอาหาร    3. จัดหาพสัดุ

   4. ด าเนินการโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล/รายงานผล

3 โครงการพฒันาแผงลอยใหไ้ด้มาตรฐาน    1. ประสานงาน/วางแผน 30,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
ร้านอาหารสะอาด    2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง ทน.แม่สอด

   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล/รายงานผล

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม
แนวทางที ่4 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และควบคุมโรคตดิตอ่และโรคระบาด

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 โครงการท าความดีด้วยหวัใจ ลดภยั  - จัดอบรมประชุมใหค้วามรู้ผู้ประกอบ 20,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม    การร้านค้าและผู้บริโภค ทน.แม่สอด

   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล/รายงานผล

5 โครงการสาธติการจัดการขยะอินทรีย์  - จัดกิจกรรมจัดอบรมใหค้วามรู้ 50,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
และขยะเปยีกในชุมชน    และสาธติการจัดการขยะอินทรีย์ ทน.แม่สอด

   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล/รายงานผล



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม
แนวทางที ่4 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และควบคุมโรคตดิตอ่และโรคระบาด

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 โครงการปรับปรุงยกหลังคาพร้อมมุง  - ปรับปรุงยกหลังคามุงกระเบื้อง 137,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
กระเบื้องหลังคาศาลาสุสานบา้นเหนือ    หลังคาสุสานบา้นเหนือ ทน.แม่สอด

   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้บริเวณ  - ปรับปรุงระบบไฟฟา้บริเวณ 500,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
ภายในสุสานดอนแก้ว    ภายในสุสานดอนแก้ว ทน.แม่สอด

   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม
แนวทางที ่4 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และควบคุมโรคตดิตอ่และโรคระบาด

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมภายใน  - ก่อสร้างอาคารส้วมภายในสุสานหลวง 491,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
สุสานหลวง    จ านวน 5 หอ้ง ทน.แม่สอด

   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย

9 โครงการลาดยางแอสฟลัทพ์ื้นที่โดยรอบ  - ก่อสร้างลาดยางแอสฟลัทพ์ื้นที่ 955,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
ภายในสุสานหลวง    โดยรอบสุสานหลวง พื้นที่ไม่น้อย ทน.แม่สอด

   กวา่ 3,120 ตร.ม.
   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม
แนวทางที ่4 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และควบคุมโรคตดิตอ่และโรคระบาด

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม  - ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู คสล. 970,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
ฝาราง บริเวณโดยรอบสุสานหลวง    ขนาดกวา้ง 0.50 ม. ฝารางระบายน้ า ทน.แม่สอด

   คสล. ขนาด 0.40 x 0.59x0.15 ม.
   ร้ือถอน คสล.0.70 x 269 x 0.15 ม.
   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน  - ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบไม่มีฝาปดิ 140,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
สุสานมุสลิมแม่สอด    ภายในสุสานมุสลิมแม่สอด ความยาว ทน.แม่สอด

   ไม่น้อยกวา่ 70 ม.กวา้งไม่น้อยกวา่
   40 ซม. ลึกไม่น้อยกวา่ 50 ซม.
   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม
แนวทางที ่4 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และควบคุมโรคตดิตอ่และโรคระบาด

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

12 โครงการปรับปรุงร้ัวก าแพงสุสาน  - งานปรับปรุงร้ัวก าแพงสุสานมุสลิมแม่สอด 127,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
มุสลิมแม่สอด    งานโครงสร้างก าแพง ความยาว ทน.แม่สอด

   ไม่น้อยกวา่ 10 เมตร ความสูง
   ไม่น้อยกวา่ 2.50 เมตร
   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย

13 โครงการก่อสร้างหอ้งอาบน้ าและหอ้ง  - งานก่อสร้างหอ้งอาบน้ าและ 164,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
ส้วมภายในสุสานมุสลิมแม่สอด    หอ้งส้วมภายในสุสานมุสลิม ทน.แม่สอด

   แม่สอด จ านวน 4 หอ้ง
   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย



ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม
แนวทางที ่4 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และควบคุมโรคตดิตอ่และโรคระบาด

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

14 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณตลาด  - งานปรับระดับเทพื้นถนนด้านข้างบริเวณ 325,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
นครแม่สอดไนทบ์าร์ซ่า    ตลาดนครแม่สอดไนทบ์าร์ซ่า ทน.แม่สอด

   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. จัดท าราคากลาง
   3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   4. จัดหาผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา
   5. ด าเนินการโครงการ
   6. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่าย

15 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้ง  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 30,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
กันโรคพษิสุนัขบา้ในเขตพื้นที่เทศบาล    โครงการอบรมปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ฯ ทน.แม่สอด
นครแม่สอด    ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุอุปกรณ์

   ในการจัดอบรม
   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล/รายงานผล
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม
แนวทางที ่4 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และควบคุมโรคตดิตอ่และโรคระบาด

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

16 อุดหนุนส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัตาก  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับ 200,000 ในพื้นที่ สาธารณสุขฯ
ตามโครงการจัดต้ังศูนย์พกัพงิสุนัขจรจัด    ปศุสัตวจ์ังหวดัตาก ทน.แม่สอด

   1. ประสานงาน/วางแผน
   2. ขออนุมัติเบกิจ่าย
   3. เบกิจ่าย
   4. ประเมินผล/รายงานผล



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการพนักงานครู  - จัดอบรมเชิงปฏบิติัการพนักงาน 100,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

และบคุลากรทางการศึกษา    ครูและบคุลากรทางการศึกษา นครแม่สอด
   จ านวน 300 คน ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

2 โครงการทศันศึกษาดูงานการจัดการ  - จัดกิจกรรมทศันศึกษาครูและบคุลากร 900,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ศึกษาครูและบคุลากรทางการศึกษา    ทางการศึกษา จ านวน 300 คน นครแม่สอด
   จ านวน 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

3 โครงการการเตรียมความพร้อมและพฒันา  - จัดอบรมครูผู้ช่วย ในสังกัดเทศบาล 80,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

อย่างเข้มส าหรับครูผู้ช่วย    จ านวน 15 คน  1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

4 โครงการอบรมคุณธรรมครูและบคุลากร  - จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 200,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ทางการศึกษา    ใหแ้ก่พนักงานครูและบคุลากร นครแม่สอด
   ทางการศึกษา จ านวน 300 คน 
   ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

5 โครงการสัมนาทางวชิาการคณะกรรมการ  - จัดกิจกรรมสัมนาทางวชิาการ 50,000 เทศบาล
 งานแผนงาน

การศึกษาเทศบาลนครแม่สอด    คณะกรรมการการศึกษา 1 คร้ัง นครแม่สอด และโครงการ

   1. จัดท าโครงการฯและเสนอ
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินโครงการ
   3. ประชุมคณะกรรมการการด าเนินโครงการ
   4. ด าเนินการจัดจ้างตามโครงการ
   5. จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
   6. สรุปผล/ประเมินผลโครงการ

6 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็ก  - จัดกิจกรรมทศันศึกษาแก่นักเรียน 30,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก    ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน นครแม่สอด
   30 คน ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

63



64

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

7 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศพด.  - จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 50,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

พฒันาระบบบริหาร ศพด.โดยใช้ศูนย์   จ านวน 1 คณะ ศพด. ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
พฒันาเด็กเล็กเปน็ฐาน    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

8 โครงการ Open House เปดิบา้นวชิาการ  - จัดกิจกรรม เปดิบา้นวชิาการ 50,000 ศูนยก์ลางการ กองการศึกษา

ปฐมวยัสู่มาตรฐานสากล    ปฐมวยั ปลีะ1 คร้ัง แสดงสินค้า
   1. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และศูนย์ประชุม

   2. วางแผนเตรียมการและประสานงาน เพือ่ส่งเสริมการ

   ผู้เข้าร่วมโครงการ ทอ่งเที่ยว
   3. ด าเนินงานตามปฏทินิปฏบิติังานโครงการ อ าเภอแมส่อด

   4. ประเมินผลและรายงาน
   5. สรุปผลการด าเนินการและรายงานผล



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

9 โครงการอบรมส่งเสริมการพฒันาครู  - จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการพฒันาครู 1 คร้ัง 50,000 ศูนยก์ลางการ กองการศึกษา

ปฐมวยัก้าวไกล 4.0    1. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ แสดงสินค้า
   2. วางแผนเตรียมการและประสานงาน และศูนย์ประชุม

   ผู้เข้าร่วมโครงการ เพือ่ส่งเสริมการ

   3. ด าเนินงานตามปฏทินิปฏบิติังานโครงการ ทอ่งเที่ยว
   4. ประเมินผลและรายงาน อ าเภอแมส่อด

   5. สรุปผลการด าเนินการและรายงานผล

10 โครงการประเมินคุณภาพ  - จัดการประเมินคุณภาพการจัด 50,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

การจัดการศึกษา    การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด นครแม่สอด
   ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

11 โครงการสัมมนาคณะกรรมการประสาน  - จัดสัมมนาคณะกรรมการประสานงาน 100,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

งานวชิาการการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น    งานวชิาการ  ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
ระดับเทศบาล    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

12 โครงการแข่งขันคนเก่ง  - จัดกิจกรรมแข่งขันวชิาการ เพื่อ 150,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ในโรงเรียนทอ้งถิ่น    คัดเลือกตัวแทน ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

13 โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนทอ้งถิ่น  - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 200,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ระดับกลุ่มจังหวดัการศึกษาทอ้งถิ่น    โรงเรียนทอ้งถิ่นกลุ่มจังหวดั นครแม่สอด
ที่ 17    การศึกษาทอ้งถิ่นที่ 17 ปลีะ 1 คร้ัง

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

14 โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ  - จัดแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 150,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   ทกัษะวชิาการ ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

15 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น  - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมมหกรรม 1,000,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ระดับภาคเหนือ    การจัดการศึกษาทอ้งถิ่นระดับ นครแม่สอด
   ภาคเหนือ ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

16 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น  - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมมหกรรม 300,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ระดับประเทศ    การจัดการศึกษาทอ้งถิ่นระดับ นครแม่สอด
  ประเทศ ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

17 โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล  - จัดปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล 50,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

18 โครงการวนัครู  - จัดกิจกรรมเนื่องในวนัครูแหง่ชาติ 100,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

19 โครงการปจัฉิมนิเทศนักเรียน  - จัดกิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียน 80,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ที่ส าเร็จการศึกษา    ที่ส าเร็จการศึกษา ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

20 โครงการพธิปีฏญิาณตนและสวนสนาม  - จัดกิจกรรมพธิปีฏญิาณตนลูกเสือ 100,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

ของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด   เนตรนารี  ปลีะ 1 คร้ัง สมเด็จ
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวร
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

21 โครงการสรุปผลการปฏบิติังานของครู  - จัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏบิติังาน 50,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   ครู ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

22 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัด  - จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 200,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

การศึกษาของครูและนักเรียนในสังกัด    การศึกษา ปลีะ 1 คร้ัง สมเด็จ
เทศบาลนครแม่สอด    1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวร

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

23 โครงการทนุการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ  - มอบทนุการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน 3,000,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

การใหค้วามช่วยเหลือนักเรียนในเขต    นักศึกษ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด นครแม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด    ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

24 โครงการพฒันาศักยภาพทางด้าน  - จัดอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพครู 200,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ    และบคุลากรทางการศึกษา ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

25 โครงการฝึกอบรมสภานักเรียน  - จัดโครงการฝึกอบรมสภานักเรียน 100,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

26 โครงการประกวดสวนสนามลูกเสือ  - จัดกิจกรรมประกวดสวนสนาม 50,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

ยุวกาชาด และเนตรนารี    ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีปลีะ 1 คร้ัง สมเด็จ
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวร
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

27 โครงการประกวดสถานศึกษาสังกัด  - ประกวดสถานศึกษาดีเด่น ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

ทน.แม่สอด ที่มีการบริหารจัดการดีเด่น    1. ประสานงานวางแผนโครงการ ในสังกัด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง เทศบาลนคร
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ แม่สอด
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

28 โครงการจัดกิจกรรมลานคนเก่ง  - จัดกิจกรรมแข่งขันทกัษะแก่เด็ก 50,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   /เยาวชน ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

29 โครงการจัดกิจกรรมคนสร้างภาพ  - จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ 50,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   ระบายสีแก่เด็ก/เยาวชน ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

30 โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้  - ปรับปรุงเคร่ืองเล่นภายในอุทยาน 500,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม    การเรียนรู้ จ านวน  1 แหง่ นครแม่สอด
ทปีงักรรัศมีโชติ    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

31 โครงการปรับปรุงหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ  - ปรับปรุงหอ้งสมุด และพพิธิภณัฑ์ 500,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

และพพิธิภณัฑ์นครแม่สอด    เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 แหง่ นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

32 โครงการปรับปรุงระบบประปา  - ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน 500,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ภายในโรงเรียน    จ านวน 1 แหง่ นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 57,231,860 เทศบาล
 กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา    การบริหารสถานศึกษา นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. จัดสรรเงินงบประมาณเบกิหกั
   ผลักส่งใหแ้ก่สถานศึกษาในสังกัด
   3. เบกิจ่ายงบประมาณ
   4. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

34 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การ  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 21,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา    การบริหารสถานศึกษา นครแม่สอด

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. จัดสรรเงินงบประมาณเบกิหกั

   ผลักส่งใหแ้ก่สถานศึกษาในสังกัด

   3. เบกิจ่ายงบประมาณ

   4. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางที ่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

35 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครู  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 6,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

สอนเด็กด้อยโอกาส    การบริหารสถานศึกษา นครแม่สอด

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. จัดสรรเงินงบประมาณเบกิหกั

   ผลักส่งใหแ้ก่สถานศึกษาในสังกัด
   3. เบกิจ่ายงบประมาณ
   4. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

36 เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนส าหรับ  - อุดหนุส่วนราชการส าหรับสนับสนุน 18,386,000 เทศบาล กองการศึกษา

สนับสนุนอาหารกลางวนั    อาหารกลางวนั นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. จัดสรรเงินงบประมาณเบกิหกั

   ผลักส่งใหแ้ก่สถานศึกษาในสังกัด

   3. เบกิจ่ายงบประมาณ
   4. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน  - จัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนใน 150,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล    สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จ านวน พระนเรศวรมหาราช

   ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

2 โครงการแข่งขันฟตุบอลชิงแชมปจ์ังหวดั  - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 20,000 เทศบาล กองการศึกษา

ตากชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ    ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ นครแม่สอด
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน 500,000 เทศบาล กองการศึกษา

ต้านภยัยาเสพติด    ประชาชนเพื่อต้านภยัยาเสพติด นครแม่สอด
   ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

4 โครงการแข่งขันกีฬาเนื่องใน  - จัดแข่งขันกีฬาเนื่องในวนักีฬา 20,000 เทศบาล กองการศึกษา

วนักีฬาแหง่ชาติ    แหง่ชาติ ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 100,000 เทศบาล กองการศึกษา

กีฬาแหง่ชาติ    แหง่ชาติ ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 100,000 เทศบาล กองการศึกษา

ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดขึ้น    กีฬานักเรียนที่อปท. จัดขึ้น นครแม่สอด
   ปลีะ 1 คร้ัง
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 7,000,000 เทศบาล กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับภาคเหนือ    อปท. ระดับภาคเหนือปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

8 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ  - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 300,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน    กีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคเหนือ เทศบาล
ทอ้งถิ่นระดับภาคเหนือ    ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

9 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ  - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 200,000 ระยอง กองการศึกษา

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน    กีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ
ทอ้งถิ่นระดับประเทศ    ปลีะ 1 คร้ัง

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

10 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 10,000 เทศบาล กองการศึกษา

อ าเภอแม่สอด    อ าเภอแม่สอด ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

11 โครงการประชุมคณะบริหาร  - ประชุมคณะบริหารสภาเด็ก 10,000 เทศบาล กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชน    และเยาวชน ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

12 โครงการประชุมสามัญประจ าปขีอง  - จัดประชุมสมัยสามัญประจ าปี 10,000 เทศบาล กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด    สภาเด็กและเยาวชน ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

13 โครงการประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน  - จัดประชุมเพื่อท าแผนด าเนินงาน 10,000 เทศบาล กองการศึกษา

ประจ าปสีภาเด็กและเยาวชน    ประจ าป ีสภาเด็กและเยาวชน นครแม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด    ปลีะ 1 คร้ัง

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎบิติัการเพื่อพฒันา  - จัดฝึกอบรมแกนน าสภาเด็ก 10,000 เทศบาล กองการศึกษา

ศักยภาพแกนน าสภาเด็กและเยาวชน    และเยาวชน ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎบิติัการเพื่อพฒันา  - ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการแกนน า 30,000 เทศบาล กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนใหม้ีคุณธรรมจริยธรรมและ    สภาเด็กและยาวชน ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
ทกัษะทางสังคม    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

16 โครงการส ารวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส  - จัดส ารวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส 20,000 เทศบาล กองการศึกษา

   ปลีะ 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

17 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปคัตะกร้อ  - จัดแข่งขันกีฬาเซปคัตะกร้อ 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

18 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  - จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

19 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล  - จัดแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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88

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

20 โครงการวิง่มินิมาราธอนนครแม่สอด  - จัดการแข่งขันวิง่มินิมาราธอน 1 คร้ัง 100,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

21 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟตุบอล  - จัดแข่งขันกีฬาฟตุบอล 1 คร้ัง 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

22 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  - จัดแข่งขันกีฬาเปตอง 1 คร้ัง 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
4. ด าเนินการตามกิจกรรม
5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

23 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส  - จัดแข่งขันกีฬาเทนนิส 1 คร้ัง 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

24 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  - จัดแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1 คร้ัง 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

25 โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย  - จัดแข่งขันกีฬามวยไทย 1 คร้ัง 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

26 โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล  - จัดแข่งขันกีฬามวยสากล 1 คร้ัง 50,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวรมหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

27 โครงการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลง  - จัดประกวดวงดนตรีและการร้องเพลง 100,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   ปลีะ 1 คร้ัง พระนเรศวรมหาราช

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

28 โครงการประกวดดนตรีต้านภยัยาเสพติด  - จัดประกวดวงดนตรีต้านภยัยาเสพติด 300,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

   ปลีะ 1 คร้ัง พระนเรศวรมหาราช

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

29 โครงการประกวดดนตรีลูกทุ่ง  - จัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 100,000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

พร้อมแดนเซอร์    ปลีะ 1 คร้ัง พระนเรศวรมหาราช

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

30 โครงการจัดการแข่งขันยกน้ าหนักชิงถ้วย  - จัดแข่งขันยกน้ าหนัก ปลีะ 1 คร้ัง 640,000 ศูนยก์ลางแสดง กองการศึกษา

พระราชทาน    1. ประสานงานวางแผนโครงการ สินค้าและ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง ศูนย์ประชุม
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ เพื่อส่งเสริม
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม การท่องเที่ยว
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม เทศบาลนคร
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน แม่สอด

31 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  - ปรับปรุงสนามกีฬา 5 อ าเภอชายแดน 2,000,000    สนามกีฬา กองการศึกษา

5 อ าเภอชายแดน    จ านวน 1 แหง่ 5 อ าเภอ
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

32 โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาและ  - ปรับปรุงศูนย์กีฬาและสวนสาธารณะ 500000 ศูนย์กีฬา กองการศึกษา

สวนสาธารณะอเนกประสงค์    1. ประสานงานวางแผนโครงการ และ
อ าเภอแม่สอด    2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง สวนสาธารณะ

   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ อเนกประสงค์
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

33 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  - ปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จฯ 1 แหง่ 500000 สนามกฬีาสมเด็จ กองการศึกษา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช    1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวร
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง มหาราช
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

34 โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล  - ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล  500,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

  จ านวน 1 แหง่ นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

35 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น  - ก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียน 3,000,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

12 หอ้งเรียน โรงเรียนกีฬา    กีฬาเทศบาลนครแม่สอด 1 หลัง นครแม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

36 เงินอุดหนุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์  - อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอแม่สอด 100,000 เทศบาล กองการศึกษา

อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอแม่สอด    ตามโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ นครแม่สอด
ตามโครงการค่ายเยาวชนรักษ์    วฒันธรรมหวัใจทุ่ง 1 โครงการ
วฒันธรรมหวัใจทุ่ง 1 โครงการ    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดประเพณีจ าน าพรรษา ประจ าปี 30,000 วดัในเขต กองการศึกษา

แหเ่ทยีนจ าน าพรรษา    งบประมาณ 2563 จ านวน 1 คร้ัง เทศบาล
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  - จัดประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 3,700,000 เทศบาล กองการศึกษา

   งบประมาณ 2563 จ านวน 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

3 โครงการจัดงานวนัขึ้นปใีหม่  - จัดงานเนื่องในวนัขึ้นปใีหม่ประจ าปี 500,000 เทศบาล กองการศึกษา

   งบประมาณ 2563 จ านวน 1 คร้ัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

4 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ  - จัดงานเนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติ 200,000 อทุยานการเรียนรู้ กองการศึกษา

   ประจ าปงีบประมาณ 2563 วทิยาศาสตร์
   จ านวน 1 คร้ัง และส่ิงแวดล้อมฯ

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  - จัดงานเนื่องในวนัลอยกระทง 50,000 ศาลสมเด็จ กองการศึกษา

   ประจ าปงีบประมาณ 2563 พระนเรศวร
   จ านวน 1 คร้ัง มหาราช
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

6 โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน  - จัดบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน 1 คร้ัง 150,000 ศาลสมเด็จ กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ พระนเรศวร
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง มหาราช
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

7 โครงการจัดพธิบีวงสรวงสมเด็จพระ  - จัดพธิบีรวงสรวงสมเด้จพระนเรศวร 300,000 ศาลสมเด็จ กองการศึกษา

นเรศวรมหาราชและอนุรักษฟ์ื้นฟู    มหาราช ปลีะ 1 คร้ัง พระนเรศวร
ประเพณีวฒันธรรม    1. ประสานงานวางแผนโครงการ มหาราช

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

8 โครงการประกวดแข่งขัน  - จัดแข่งขันการอ่านคัมภร์ีอัลกุรอาร 1 คร้ัง 100,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

อ่านคัมภร์ีอัลกุรอาร    1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาลนคร
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง แม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

9 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน  - จัดงานประเพณีตรุษจีน ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 มูลนิธแิม่สอด กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ สามัคคี
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง การกุศล
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

10 โครงการจัดงานศาสนิกสัมพนัธ์  - จัดงานศาสนิกสัมพนัธ ์ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 ศูนย์กลางแสดง กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ สินค้าและ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง ศูนย์ประชุม
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ เพื่อส่งเสริม
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม การทอ่งเที่ยว
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม เทศบาลนคร
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน แม่สอด

11 โครงการจัดงานประเพณีกวนข้าวทพิย์  - จัดงานกวนข้าวทพิย์ ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

12 โครงการจัดงานประเพณีแห่  - จัดงานประเพณีแหพ่ระเจ้า 28 พระองค์ 50,000 เทศบาลนคร กองการศึกษา

พระเจ้า 28 พระองค์    ปลีะ 1 คร้ัง แม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

13 โครงการจัดงานประเพณีกาดสวรรค์  - จัดงานประเพณีกาดสวรรค์ 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

14 โครงการจัดงานประเพณีแล้อุ๊ปั๊ดตะก่า  - จัดงานประเพณีแล้อุ๊ปั๊ดตะก่า 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

15 โครงการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง  - จัดงานประเพณีปอยส่างลอง 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

16 โครงการจัดงานประเพณีกวนข้าวหย่ากุ๊  - จัดงานประเพณีกวนข้าวหย่ากุ๊ 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

17 โครงการจัดงานประเพณีท าบญุตักบาตร  - จัดงานประเพณีตักบาตรพระอุปคุต 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

พระอุปคุต (เปง็ปุ๊ด)    1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

18 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระ  - จัดงานประเพณีสร้างน้ าพระ 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

บรมธาตุเจดีย์วดัดอนแก้ว    1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
(หมู่บา้นหน่อเก)    2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด

   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

19 โครงการจัดงานประเพณีแหผ้่าหม่  - จัดงานประเพณีหม่ผ้าพระธาตุ 12 ราศี 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

พระธาตุ 12 ราศี    1 คร้ัง เทศบาล
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

20 โครงการจัดงานประเพณีหม่พระธาตุ  - จัดงานประเพณีหม่ผ้าพระธาตุ 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

21 โครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ  - จัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

22 โครงการจัดงานประเพณีแหไ่ม้ก๊ าสะหลี  - จัดงานประเพณีแหไ่ม้ก๊ าสะหลี 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

23 โครงการจัดงานประเพณีถวายข้าว  - จัดงานประเพณีถวายข้าวพระพทุธ 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

พระพทุธ    1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 3  ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางที ่ 3 ส่งเสริมสังคมท้องถ่ินให้มคีวามตระหนักอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

24 โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก  - จัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก 1 คร้ัง 50,000 วดัในเขต กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่ 3  การบริหารจัดการดา้นขยะมลูฝอย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์เกี่ยวกับภาวะ  - จัดฝึกอบรมและใหค้วามรู้โครงการรณรงค์เกี่ยวกับ 100,000   ในเขต กองช่างสุขาฯ

โลกร้อน    ภาวะโลกร้อนเยาวชนประชาชน จ านวน 400 คน เทศบาลฯ 
   1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อของอนุมัติ
   ด าเนินการตามแผนงาน
   2. ประชาสัมพนัธโ์ครงการฯ
   3. จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจบรรยายใน
   หวัข้อสภาวะโลกร้อน
   4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล

2 โครงการรักษน์  าปา่ชุมชน  - จัดฝึกอบรมและใหค้วามรู้โครงการรักษน์  าปา่ชุมชน 60,000 ในเขต กองช่างสุขาฯ

   เยาวชนประชาชน จ านวน 200 คน เทศบาลฯ 
   1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อของอนุมัติ
   ด าเนินการตามแผนงาน
   2. ประชาสัมพนัธโ์ครงการฯ
   3. จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจบรรยายใน
   หวัข้อสภาวะโลกร้อน
   4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่ 3  การบริหารจัดการดา้นขยะมลูฝอย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

3 โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร  - จัดฝึกอบรมและใหค้วามรู้โครงการเครือข่าย 50,000 ในเขต กองช่างสุขาฯ

พทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ    อาสาสมัครพทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ เทศบาลฯ 
ส่ิงแวดล้อมหมู่บา้น    ส่ิงแวดล้อมหมู่บา้นเยาวชนประชาชน

   จ านวน 100 คน
   1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อของอนุมัติ
   ด าเนินการตามแผนงาน
   2. ประชาสัมพนัธโ์ครงการฯ
   3.จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจบรรยายใน
   หวัข้อสภาวะโลกร้อน
   4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล
 

4 โครงการอบรมการท าบอ่ดักไขมัน  - จัดฝึกอบรมและใหค้วามรู้โครงการอบรมการ 50,000 ในเขต กองช่างสุขาฯ

อย่างง่ายใหแ้ก่ชุมชนและ    ท าบอ่ดักไขมันอย่างง่ายใหแ้ก่ชุมชนและ เทศบาลฯ 
ผู้ประกอบการ    ผู้ประกอบการประชาชน

   จ านวน 20  ชุมชนๆ ละ 6 คน รวม 120 คน 
   สถานประกอบการ 30 คน
   1. ประสานงาน /วางแผนด าเนิการ
   2. จัดฝึกอบรมและใหค้วามรู้โครงการ



ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่ 3  การบริหารจัดการดา้นขยะมลูฝอย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

5 โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน    1. แต่งตั งคณะท างานโครงการธนาคารขยะฯ 100,000 โรงเรียน กองช่างสุขาฯ

   2. คณะท างานมีการประชุมการส ารวจร้านรับซื อ ในสังกัด
   ของเก่าที่มีอยู่ในชุมชนราคาประเภทของขยะ
   รีไซเคิลที่รับซื อ
   3. ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้
   4. การเปดิธนาคารขยะ
   5. สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้การจัดการ  - จัดฝึกอบรมและใหค้วามรู้โครงการอบรมใหค้วามรู้ 100,000   ในเขต กองช่างสุขาฯ

ขยะอย่างถูกต้อง    การจัดการขยะอย่างถูกต้องเยาวชนและประชาชน เทศบาลฯ 
   จ านวน 200 คน
   1. เสนอโครงการ
   2. ด าเนินการตามโครงการ
   3. สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 6  ดา้นการจัดระเบียบชมุชน และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที ่ 1  ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชน  - จัดต้ังจุดบริการประชาชนช่วง 7 วนั 50,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่ายปอ้งกันฯ
ช่วงเทศกาลส าคัญ    อันตราย เทศกาลส่งทา้ยปเีก่า

   ต้อนรับปใีหม่ เทศกาลสงกรานต์
    1. ประสานงาน/วางแผนการด าเนินการ

    2. ขออนุมัติโครงการ
   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 6  ดา้นการจัดระเบียบชมุชน และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที ่ 2  ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการ  - ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการปอ้งกัน 100,000 โรงเรียน ฝ่ายปอ้งกันฯ
ปอ้งกันอัคคีภยัและรับมือสถานการณ์    อัคคีภยัและรับมือสถานการณ์แผ่นดิน ในสังกัด
แผ่นดินไหวในเขตเทศบาลนครแม่สอด    ไหวในเขตเทศบาลนครแม่สอด เทศบาล
    ใหก้ับครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาล นครแม่สอด

   นครแม่สอด
    1. ประสานงาน/วางแผนการด าเนินการ

   2. ขออนุมัติโครงการ
   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ
   5. เบกิจ่าย

    6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 6  ดา้นการจัดระเบียบชมุชน และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที ่ 2  ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง  - ด าเนินโครงการอบรมอาสาสมัครดับเพลิง 20,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่ายปอ้งกันฯ
   โดยจัดอบรม/ประชุม ทน.แม่สอด
   1. ประสานงาน/วางแผนการด าเนินการ

    2. ขออนุมัติโครงการ
    3. จัดหาพสัดุ

   4. ด าเนินการจัดโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ

3 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปอ้งกัน  - ด าเนินการโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 100,000 เทศบาล ฝ่ายปอ้งกันฯ
และบรรเทาสาธารณภยั    การปอ้งกันฯ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกั ข้างเคียง

   ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    1. ประสานงาน/วางแผนการด าเนินการ

    2. ขออนุมัติโครงการ
   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ

 



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 6  ดา้นการจัดระเบียบชมุชน และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที ่ 2  ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 โครงการติดต้ังเสารับส่งสัญญาณวทิยุ  - ติดต้ังเสารับส่งสัญญาณวทิยุส่ือสารพร้อม 150,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่ายปอ้งกันฯ
ส่ือสารพร้อมอุปกรณ์    อุปกรณ์ จ านวน 1 ต้น พร้อมสายน าส่ง ทน.แม่สอด

   สัญญาณจากแผงยอดเสาสู่เคร่ืองแม่ข่าย
    1. ประสานงาน/วางแผนการด าเนินการ

    2. ขออนุมัติโครงการ
   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ

 
5 โครงการติดต้ังระบบสายล่อฟา้ปอ้งกัน  - ติดต้ังสายล่อฟา้อาคารส านักงานปอ้งกันฯ 250,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่ายปอ้งกันฯ

ฟา้ผ่าระบบฟาราเดย์    เพื่อปอ้งกันฟา้ผ่า จ านวน 1 ชุด ทน.แม่สอด
    1. ประสานงาน/วางแผนการด าเนินการ

    2. ขออนุมัติโครงการ
   3. จัดหาพสัดุ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 6  ดา้นการจัดระเบียบชมุชน และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที ่ 2  ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 โครงการปรับปรุงศูนย์ปอ้งกันและ  - ปรับปรุงศูนย์ปอ้งกันและบรรเทา 1,500,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่ายปอ้งกันฯ
บรรเทาสาธารณภยัในเขตพฒันา    สาธารณภยัในเขตเศรษฐกิจพเิศษตาก ทน.แม่สอด
เศรษฐกิจพเิศษตาก    ภายในสถานีดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด
    1. ประสานงาน/วางแผนการด าเนินการ

    2. ขออนุมัติโครงการ
   3. จัดหาพสัดุ

      4. ด าเนินการจัดโครงการ
   5. เบกิจ่าย
   6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ

 



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวนัเทศบาล  - การจัดงานโครงการวนัเทศบาล 50,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ
   พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 500 คน
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ
   2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
   3. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
   4. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
   5. สรุปผล / วดัผล / ประเมินผล

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

2 โครงการจัดงานการบ าเพญ็กุศล  - การจัดงานโครงการจัดงาน 40,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ทกัษณิานุประทานถวายราชสักการะ    การบ าเพญ็กุศลทกัษณิานุประทาน
เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตสมเด็จ    ถวายราชสักการะเนื่องในวนัคล้าย
พระนเรศวรมหาราช    วนัสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ วสิาหกิจ
   พนักงานจ้างทั่วไป หน่วยงานรัฐ
   หน่วยงานต่างๆ จ านวน 300 คน
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ
   2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
   3. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
   4. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
   5. สรุปผล / วดัผล / ประเมินผล



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

3 โครงการวนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  - การจัดงานโครงการวนัสมเด็จ 40,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
(วนัยุทธหตัถี)    พระนเรศวรมหาราช (วนัยุทธหตัถี) 

   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ
   พนักงานจ้างทั่วไป หน่วยงานรัฐ
   วสิาหกิจ หน่วยงานต่างๆ
   จ านวน 300 คน
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ
   2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
   3. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
   4. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
   5. สรุปผล / วดัผล / ประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

4 โครงการจัดกิจกรรมวนัคล้าย  - การจัดงานโครงการจัดกิจกรรมวนัคล้าย 50,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
วนัพระบรมราชสมภพของ    วนัพระบรมราชสมภพของพระบาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร    สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหาภมูิพล
มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช    อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติรวนัชาติ 
บรมนาถบพติรวนัชาติ    และวนัพอ่แหง่ชาติ  คณะผู้บริหาร
และวนัพอ่แหง่ชาติ    สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

   ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ
   พนักงานจ้างทั่วไป หน่วยงานรัฐ
   วสิาหกิจ หน่วยงานต่างๆ
   จ านวน 300 คน
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ
   2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
   3. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
   4. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
   5. สรุปผล / วดัผล / ประเมินผล



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

5  โครงการจัดกิจกรรมวนัเฉลิม  - จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวนัเฉลิม 120,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ    พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร    พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร

 มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั    มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ
   พนักงานจ้างทั่วไป แม่ดีเด่นทกุชุมชน
   ประธานชุมชนและประชาชนในเขต
   เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 300 คน
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ
   2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
   3. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
   4. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
   5. สรุปผล / วดัผล / ประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

6 โครงการจัดงานวนัแม่  - การจัดงานโครงการจัดงานวนัแม่ 70,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

    พนักงานจ้างตามภารกิจ
   พนักงานจ้างทั่วไป แม่ดีเด่นทกุชุมชน
   ประธานชุมชนและประชาชนในเขต
   เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 500 คน
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ
   2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
   3. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
   4. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
   5. สรุปผล / วดัผล / ประเมินผล



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

7 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส  - จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัเฉลิม 50,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ    พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    พระบรมราชินี คณะผู้บริหาร 

   สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
   ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ
   พนักงานจ้างทั่วไป แม่ดีเด่นทกุชุมชน
   ประธานชุมชนและประชาชนในเขต
   เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 300 คน
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ
   2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
   3. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
   4. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
   5. สรุปผล / วดัผล / ประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

8 โครงการเลือกต้ัง  - การจัดโครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 1,000,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
   และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
   1. จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่
   รวมทั้งคณะกรรมการประจ าหน่วย
   เลือกต้ัง เจ้าหน้าที่นับคะแนน
   เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
   2. ประสานงานกับคณะกรรมการ
   เลือกต้ังประจ าจังหวดัตาก และ
   คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง
   เพื่ออ านวยความสะดวก รวมทั้ง
   แก้ไขปญัหา
   3. หลังเสร็จส้ินการเลือกต้ัง (นับคะแนน
   เลือกต้ัง) เปน็ขั้นตอนการเก็บรักษา
   หบีบตัรและบตัรเลือกต้ังและรายงานผล
   การเลือกต้ังใหค้ณะกรรมการการ
   เลือกต้ังประจ าจังหวดัตาก
  



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

9 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  - การจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม 30,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
พนักงานเทศบาล    จริยธรรมพนักงานเทศบาลคณะผู้บริหาร

   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
   สังกัดเทศบาลนครแม่สอดทกุคน
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ
   2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
   3. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
   4. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
   5. สรุปผล / วดัผล / ประเมินผล

10 โครงการจัดอบรมสัมมนาและทศันศึกษา  - การจัดการอบรมสัมมนาและทศันศึกษา 350,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ดูงานเพื่อพฒันาบคุลาการ    ดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลนครแม่สอด    พนักงานเทศบาล และลูกจ้างใน

   ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
   จ านวน 300 คน
   1. วางแผนการด าเนินงาน / เสนอ
   ขออนุมัติโครงการ
   2. แต่งต้ังคณะท างาน
   3. จัดโครงการอบรมสัมมนาและ
   ทศันศึกษาดูงาน
   4. สรุปผลการด าเนินโครงการ
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

11 โครงการผู้บริหารมอบนโยบายการ  - การจัดโครงการผู้บริหารมอบนโยบาย 30,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ท างานตามหลักธรรมาภบิาล    การท างานตามหลักธรรมาภบิาล

   คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
   ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
   สังกัดเทศบาลนครแม่สอดทกุคน
   1. จัดท าโครงการและเสนอโครงการ
   2. ประชุมมอบนโยบายในการท างาน
   ตามหลักธรรมาภบิาล
   3. สรุปผลการด าเนิน

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ  - การจัดโครงการอบรมใหค้วามรู้ 30,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
งานด้านการบริหารงานบคุคล    เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบคุคล

   คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
   ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
   1. วางแผนการด าเนินงาน/เสนอ
   ขออนุมัติโครงการ
   2. แต่งต้ังคณะท างาน
   3. จัดโครงการอบรมฯ
   4. สรุปผลการด าเนินโครงการ



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

13 โครงการพธิเีปดิอาคารศูนย์ส่งเสริม  - การจัดโครงการพธิเีปดิอาคารศูนย์ส่งเสริม 100,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
การทอ่งเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมาร์    การทอ่งเทยีวชายแดนไทย-เมียนมาร์

   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ
   พนักงานจ้างทั่วไป หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ
   หน่วยงานต่างๆ
   1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
   2. จัดเตรียมงบประมาณในการ
   ด าเนินการ
   3. ด าเนินการจัดท าเอกสารแจ้ง
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการ
   4. สรุปผลและประเมินผลโครงการ

14 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบ  - โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบ 500,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด    ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด

 - งานพื้นผิวถนนโดยรอบส านักงาน
 - งานเทคอนกรีตพื้น 
   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

15 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมต่างๆ  - โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมต่างๆ 500,000     ส านักปลัด ส านักปลัด
ในเทศบาลนครแม่สอด    ในเทศบาลนครแม่สอด

 - ตกแต่งหอ้งประชุมต่างๆในเทศบาล
   นครแม่สอด หอ้งประชุมเพชรภมูิปญัญา
   อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน 
   หอ้งประชุมโกเมน/หอ้งประชุม AEC 
   ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด 
   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด

16 โครงการติดต้ังตาข่ายกันนก  - โครงการติดต้ังตาข่ายกันนก 500,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน    อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน

 - ประเภทงานอาคาร ทอ่เหล็กลวง
   ส่ีเหล่ียมจตุรัส เหล็กฉาก ตะแกรง
   เหล็กฉีก เหล็กแผ่นเรียบ น๊อตพกุ 
   บทูประตูส าหรับใส่ตะแกรงกันนก 
   ทางหนีไฟ ชั้นละ 1 จุด 
   กลอนประตูเหล็ก ทาสีน้ ามัน และอื่นๆ
   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

17 โครงการปรับปรุงทางลาดหอ้งน้ า  - โครงการปรับปรุงทางลาดหอ้งน้ า 300,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
คนพกิารภายในส านักงานเทศบาล    คนพกิาร
นครแม่สอด  - งานก่อสร้างอาคาร 

 - งานทางลาดคนพกิารคอนกรีต 
 - งานร้ือถอนบนัได คสล. เดิม 
 - งานผิวพื้นขัดหยาบ คอนกรีต 
   ไม้แบบคร่าว ค่าของ ไม้แบบ ค่าแรง
   ตะปงูานผิวผนังคอนกรีต ทาสีน้ ามัน 
   เหล็กกล่อง ค่าแรงเหล็กกล่อง 
   สีกันสนิม สีน้ ามัน
   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด

18 โครงการก่อสร้างเสาโรมัน  - โครงการก่อสร้างเสาโรมันหน้า 500,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
หน้าส านักงานเทศบาล    ส านักงานเทศบาล

 - งานก่อสร้างอาคาร 
 - งานโครงสร้างเหล็กเสาโรมัน
 - บวัโรมันงานจุดยึดโครงสร้างเสาโรมัน 
 - งานไฟฟา้และแสงสวา่ง
 - งานโครงเหล็กรับ FLOOD LIGHT 
   ส่องปา้ย ร.10 ต่อ 4 จุด
 - งานโครงเหล็กรับ FLOOD LIGHT 
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

โครงการก่อสร้างเสาโรมัน    ส่องปา้ย ร.10 ต่อ 6 จุด
หน้าส านักงานเทศบาล  - งานร้ือถอนโครงสร้างเดิม 
(ต่อ)  - งานติดต้ังชิ้นงานใหม่ทั้งหมด

 - งานครุภณัฑ์ งานจัดท าปา้ยไวนิลพมิพสี์ 
   พื้นที่ 77 ตร.ม.
 - งานกรอบหลุยส์ไฟเบอร์กลาส  
   ขนาด 8.60x12.60 ม.   
 - โครงเหล็กรับตราสัญลักษณ์ วปร 
   สูง 1.50 เมตร
   ปา้ยทรงพระเจริญ 2.20 x 0.45 ม.
   เสาโรมันไฟเบอร์กลาส ศก.
   เสา 0.50 เมตร
   สูงไม่ต่ ากวา่ 11.30 เมตร จ านวน 6 ต้น
   หวัเสาโรมันไฟเบอร์กลาส 
   สูงไม่ต่ ากวา่ 0.55 เมตร
   ฐานบนกวา้งไม่ต่ ากวา่ 0.80 เมตร
   จ านวน 6 ชุด
   ฐานเสาโรมันไฟเบอร์กลาส 
   สูงไม่ต่ ากวา่ 0.55 เมตร
   ฐานล่างกวา้งไม่ต่ ากวา่ 0.55 เมตร 
   จ านวน 6 ชุด



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

โครงการก่อสร้างเสาโรมัน  - งานบวัโรมันไฟเบอร์กลาส 
หน้าส านักงานเทศบาล    สูงไม่ต่ ากวา่ 0.40 เมตร
(ต่อ)    ความยาวรวมไม่ต่ าวา่ 110 เมตร

   ครุฑไฟเบอร์กลาส (นูนสูง) จ านวน 1 งาน
   สูงไม่ต่ ากวา่ 1.00 เมตร สีพน่ทอง
   งานค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก าหนด
   และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ต้องมี
   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด

19 โครงการปรับปรุงอาคารพกั  - โครงการปรับปรุงอาคารพกั 2,000,000    ส านักปลัด ส านักปลัด
อาศัยผู้ปฏบิติังานเทศบาล    อาศัยผู้ปฏบิติังานเทศบาล

 - ปรับปรุงอาคารพกัอาศัย
   ผู้ปฏบิติังานเทศบาล  
   อาคารจ านวน 1 หลัง 
 - ปรับปรุงในส่วนที่เหลือ 
   และปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณโดยรอบ
   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

20 โครงการปรับปรุงปา้ยเฉลิมพระเกียรติ  - โครงการปรับปรุงปา้ยเฉลิมพระเกียรติ 227,000     ส านักปลัด ส านักปลัด
 รัชกาลที่ 10 (สามแยกเทศบาล    รัชกาลที่ 10 
นครแม่สอด)  - งานก่อสร้างอาคาร งานครุภณัฑ์ 

   งานค่าใช้จ่ายพเิศษ
   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด

21 โครงการปรับปรุงอาคาร ททท. เดิม  - โครงการปรับปรุงอาคาร ททท. เดิม 3,500,000    ส านักปลัด ส านักปลัด
ชั้นบน/ชั้นล่าง  - ชั้นบน/ชั้นล่าง

 - งานโครงสร้าง งานสถาปตัยกรรม ฯลฯ
 - ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด

22  โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 6  - โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 6 2,500,000    ส านักปลัด ส านักปลัด
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน    อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน

 - ปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 6 
   อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน 
   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

23 เงนิอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ิ่งกาชาด 50,000 กิ่งกาชาด กิ่งกาชาด
อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่สอด    อ าเภอแม่สอดเพื่อด าเนินโครงการงาน อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สอด
โครงการงานประเพณีเจ้าพอ่พะวอ    ประเพณีเจ้าพอ่พะวอและงานกาชาด
และงานกาชาดอ าเภอแม่สอด    อ าเภอแม่สอดประจ าป ี2562
ประจ าป ี2562  - เปน็ไปตามหนังสือกิ่งกาชาดอ าเภอ

   แม่สอด ที่ กอ.มส.038/2562
   ลงวนัที่ 10 เมษายน 2562

 
24 อุดหนุนส่วนราชการ  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหอ้ าเภอแม่สอด 150,000     อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สอด 

อุดหนุนอ าเภอแม่สอด      ตามโครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืน
โครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืน    ในการเอาชนะยาเสพติดแบบบรูณาการ  
ในการเอาชนะยาเสพติดแบบบรูณาการ    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563    (ศป.ปส.อ.แม่สอด) จังหวดัตาก

 - เปน็ไปตามหนังสืออ าเภอแม่สอด 
   ที่ ตก 0318.1/2609 
   ลงวนัที่ 30 เมษายน 2562
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

25 โครงการจัดงานวนัส าคัญของชาติ  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหอ้ าเภอแม่สอด 200,000     อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สอด 
อ าเภอแม่สอด ปงีบประมาณ    ตามโครงการจัดงานวนัส าคัญของชาติ
พ.ศ.2563    ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 - เปน็ไปตามหนังสืออ าเภอแม่สอด ที่ ตก 
   0318.1/2609 
   ลงวนัที่ 30 เมษายน 2562

26 อุดหนุน อบต. พระธาตุผาแดง  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให ้อปต. 50,000 อบต. อบต. 
โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏบิติัการร่วม    พระธาตุผาแดงตามโครงการส่งเสริม พระธาตุผาแดง พระธาตุผาแดง
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร    ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอแม่สอด    ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จังหวดัตากประจ าปงีบประมาณ    อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก ประจ าปี
พ.ศ.2563    งบประมาณ พ.ศ.2563

27 อุดหนุนจังหวัดตาก  - เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่จังหวดัตากตาม 100,000     จังหวดัตาก จังหวดัตาก
4.โครงการขอรับการสนับสนุนงบ    โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้
ประมาณการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา    เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวดัตาก 
ยาเสพติดของจังหวดัตาก ประจ าปี    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งบประมาณ พ.ศ.2563  - เปน็ไปตามหนังสือจังหวดัตาก 

   ที่ ตก 0018.3(ศอ.ปส.จ.ตาก)/273 
   ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2562



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

28 โครงการปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทวีเีพื่อ  - จัดโครงการปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทวีี 2,000,000          ในพื้นที่        กองวชิาการฯ
การศึกษาเทศบาลนครแม่สอด    เพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด  ทน.แม่สอด

   จ านวน 6 ชุมชน                        
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/
   จัดท า TOR
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

29 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย  - จัดโครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย 500,000           ในพื้นที่        กองวชิาการฯ
ระบบ SCTV ในเขตเทศบาลนคร    ระบบ SCTV ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  ทน.แม่สอด
แม่สอด    36 จุด                              

   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/
   จัดท า TOR
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2 การบริหารจัดการองค์กรให้มมีาตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

30 โครงการส ารวจภาคสนาม  - จัดท าโครงการจ้างเหมาบริการดูแล 50,000       เทศบาล กองคลัง
   โปรแกรมส าเร็จรูประบบสารเทศทาง
   ภมูิศาสตร์ (GIS)และระบบแผนที่ภาษี
   และทะเบยีนทรัพย์สิน
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. แจ้งงานพสัดุ/แจ้งกอง/ขออนุมัติ
   โครงการ
   3. ด าเนินการจัดท าโครงการ/ออกส ารวจ
   ข้อมูลภาคสนาม/ส่งมอบงานและตรวจ
   รับงาน
   (การส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
   เปน็รายเดือน)



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันและปราบปราม  - จัดโครงการปอ้งกันและปราบปราม 200,000 ในพื้นที่ กองวชิาการฯ
การทจุริต    การทจุริต ทน.แม่สอด

   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
   (ศึกษาดูงาน)
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ
  

2 โครงการพฒันาเครือข่ายปอ้งกันการ  - จัดโครงการปอ้งกันและปราบปรามการ 100,000 ในพื้นที่ กองวชิาการฯ
ทจุริตโดยมีส่วนร่วมของประชาชน    ทจุริต จ านวน 20 คน จ านวน 1 วนั ทน.แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมนิผล รายงานผลการด าเนนิการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แนวทางที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยภาคประชาชนให้เขา้มามสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แนวทางที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยภาคประชาชนให้เขา้มามสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางด้าน  - จัดโครงการอบรมใหค้วามรู้ทางด้าน 100,000 ในพื้นที่ กองวชิาการฯ
กฎหมายแก่ประชาชน    กฎหมายแก่ประชาชน จ านวน 500 คน ทน.แม่สอด

   จ านวน 1 วนั
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ

4 โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  - จัดโครงการประชุมสรุปผลการด าเนิน 30,000             ในพื้นที่        กองวชิาการฯ
กองทนุแม่ของแผ่นดิน          งานกองทนุแม่ของแผ่นดิน  ทน.แม่สอด

   จ านวน 100 คน 1 วนั                 
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แนวทางที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยภาคประชาชนให้เขา้มามสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์  - จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธเ์นื่อง 30,000       ในพื้นที่        กองวชิาการฯ
ต่อต้านยาเสพติดโลก    ในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก  ทน.แม่สอด

   จ านวน 100 คน จ านวน 1 วนั
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพเครือข่าย  - จัดโครงการเพิ่มประสิทธภิาพเครือข่าย 30,000       ในพื้นที่        กองวชิาการฯ
องค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ    องค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ  ทน.แม่สอด
ยาเสพติด    ยาเสพติด จ านวน 80 คน จ านวน 1 วนั

   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แนวทางที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยภาคประชาชนให้เขา้มามสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

7  โครงการประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้  - จัดโครงการประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ 100,000       ในพื้นที่        กองวชิาการฯ
การจัดต้ังทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษนคร    การจัดต้ังทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษนครแม่สอด  ทน.แม่สอด
แม่สอด    จ านวน 100 คน 1 วนั            

   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แนวทางที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยภาคประชาชนให้เขา้มามสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

8 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา - จัดโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 30,000 ในเขต กองวชิาการฯ
ยาเสพติดส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟู    ยาเสพติดส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟู ทน.แม่สอด
ผู้ติดยาเสพติด    ผู้ติดยาเสพติด จ านวน 80 คน

   จ านวน 1 วนั
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการ

9 โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  - จัดประชุมประชาคมในการจัดท าแผน 50,000       ในเขต กองวชิาการฯ

   พฒันาทอ้งถิ่นเพื่อก าหนดประเด็นปญัหา ทน.แม่สอด
   ความต้องการและหลักการในการพฒันา

10 โครงการจัดต้ังศูนย์ศึกษาการพฒันา  - เพื่อจัดต้ังหน่วยงานที่จะเปน็หน่วยเชื่อม 200,000     ในเขต กองวชิาการฯ
เมืองแม่สอดเพื่อการจัดท าแผน    ต่อระหวา่งแนวนโยบายจากส่วนกลาง ทน.แม่สอด
ยุทธศาสตร์เมืองและน าไปสู่การผลักดัน    และสามารถรายงานสภาวะ
และขับเคล่ือนเชิงปฏบิติั    สภาพปญัหารวมถึงตัดสินใจเบด็เสร็จ
"DRIVE MAESOT"    ในพื้นที่ได้อย่างทนัทว่งที
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  - จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน ๑๒ ตู้ 66,000 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

2 จัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 2 ชั้น  - จัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 2 ชั้น จ านวน  2 ตู้ 11,540 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

3 จัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 4 ชั้น  - จัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 4 ชั้น จ านวน  2 ตู้ 17,300 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

4 จัดซ้ือเก้าอี้พนักพงิแบบล้อเล่ือน  - จัดซ้ือเก้าอี้พนักพงิแบบล้อเล่ือน จ านวน ๑๐ ตัว 125,000 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

5 จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน ขนาด 108.5 x 72.2 x 75 144,000 เทศบาล กองช่าง
ขนาด 108.5 x 72.2 x 75    เซนติเมตร จ านวน ๖ ชุด นครแม่สอด
เซนติเมตร

                 บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.02/1

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

6 จัดซ้ือโซฟารับแขก  - จัดซ้ือโซฟารับแขก จ านวน ๑ ชุด 22350 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

7 จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษและ  - จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษ 20,600 เทศบาล กองช่าง
เข้าเล่มแบบเจาะกระดาษ    ไฟฟา้และเข้าเล่มมือโยก จ านวน 1 เคร่ือง นครแม่สอด
ไฟฟา้และเข้าเล่มมือโยก

8 จัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลัง  - จัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เทา่ 34,000 เทศบาล กองช่าง
ขยาย 30 เทา่    จ านวน 1 ชุด นครแม่สอด

9 จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดด้วยสัญญาณ  - จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา 49,000 เทศบาล กองช่าง
ดาวเทยีมแบบพกพา    จ านวน 2 เคร่ือง นครแม่สอด

10 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000 เทศบาล กองช่าง
ส าหรับงานส านักงาน    จ านวน 1 เคร่ือง นครแม่สอด

11 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 16,000 เทศบาล กองช่าง
ส าหรับงานประมวลผล    จ านวน 1 เคร่ือง นครแม่สอด



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

12 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าอุ่น  - จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าอุ่น-น้ าเย็น แบบขวดครอบ 6,000 เทศบาล กองช่าง
น้ าเย็น แบบขวดครอบ    จ านวน 1 เคร่ือง นครแม่สอด

๑๓ จัดซ้ือบนัไดอะลูมิเนียม 16 ขั้น  - จัดซ้ือบนัไดอะลูมิเนียม 16 ขั้น จ านวน  1  ตัว 5,350 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

๑๔ จัดซ้ือสวา่นไฟฟา้แบบมือถือ  - จัดซ้ือสวา่นไฟฟา้แบบมือถือ จ านวน  2  เคร่ือง 11,900 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

๑๕ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟา้  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟา้ (แบบแช)่ 11,300 เทศบาล กองช่าง
(แบบแช)่    จ านวน   1  เคร่ือง นครแม่สอด

๑๖ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง จ านวน 1  เคร่ือง 19,000 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

๑๗ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล)  - จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1,375,000 เทศบาล กองช่าง
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ    จ านวน  1 คัน นครแม่สอด

 
๑๘ จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้ ชนิด 6 ล้อ  - จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้ ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 2,600,000 เทศบาล กองช่าง

   จ านวน 1 คัน นครแม่สอด
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๙ จัดซ้ือเคร่ือง GPS ติดตามรถยนต์  - จัดซ้ือเคร่ือง GPS ติดตามรถยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 29,600 เทศบาล กองช่าง
 นครแม่สอด

๒๐ จัดซ้ือคีมย้ าสายไฮดรอลิก  - จัดซ้ือคีมย้ าสายไฮดรอลิก จ านวน  2  เคร่ือง 3,210 เทศบาล กองช่าง
นครแม่สอด

๒๑ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้  - จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 5 กิโลวตัต์ 52,000 เทศบาล กองช่าง
ขนาด 5 กิโลวตัต์    จ านวน  1  เคร่ือง นครแม่สอด

๒๒ จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4  ล้ินชัก  - จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4  ล้ินชัก ส าหรับงานส านักงาน 15,800 เทศบาล กองช่าง
    จ านวน  2  หลัง นครแม่สอด

๒๓ จัดซ้ือชุดตัดแก๊สสนาม   - จัดซ้ือชุดตัดแก๊สสนาม  ขนาด 6 คิว 13,400 เทศบาล กองช่าง
ขนาด 6 คิว    จ านวน  1  ชุด จ านวน ๑ ชุด นครแม่สอด

๒๔ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักงาน  - จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักงาน 8,400 เทศบาล กอง
(10 ล้อ ขาเหล็ก + โช้คแก๊ส)    (10 ล้อ ขาเหล็ก + โช้คแก๊ส) นครแม่สอด สวสัดิการฯ

   จ านวน 3 ตัว ตัวละ 2,800 บาท



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๒๕ จัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็กขนาด  - จัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็กขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ตัว 6,600 เทศบาล กอง
5 ฟตุ    ตัวละ 6,600 บาท นครแม่สอด สวสัดิการฯ

๒๖ จัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็กขนาด  - จัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็กขนาด 3.5 ฟตุ 8,800 เทศบาล กอง
3.5 ฟตุ    จ านวน 2 ตัว ตัวละ 4,400 บาท นครแม่สอด สวสัดิการฯ

๒๗ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ  - จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 2,100 เทศบาล กอง
อเนกประสงค์    (Smart Card Reader)จ านวน 3 เคร่ือง นครแม่สอด สวสัดิการฯ
(Smart Card Reader)    เคร่ืองละ 700 บาท

๒๘ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม  -จัดซ้ือเคร่ืองเสียงหอ้งประชุมพร้อมติดต้ังส าหรับติดต้ัง 400,000 เทศบาล กอง
พร้อมติดต้ัง    หอ้งศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมศัพยภาพผู้สูงอายุ นครแม่สอด สวสัดิการฯ

   ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ

๒๙ จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  - จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน ๓ ชุด 27,000 เทศบาล กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

144



145

ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๓๐ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  - จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน ๓ ตัว 28,000 เทศบาล กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๓๑ จัดซ้ือตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก  - จัดซ้ือตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก 4,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   จ านวน 1 หลัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๓๒ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟม้ขนาด  - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟม้ขนาด 40 ช่อง 11,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

40 ช่อง    ส าหรับจัดเก็บแฟม้ จ านวน 2 หลัง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๓๓ จัดซ้ือเก้าอี้บนุวม  - จัดซ้ือเก้าอี้บนุวม จ านวน ๕๐ ตัว 45,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๓๔ จัดซ้ือโต๊ะประชุมขนาด 12  - จัดซ้ือโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 46,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
3. จัดหาพสัดุ
4. เบกิจ่าย
5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๓๕ จัดซ้ือแทน่กล่าวรายงาน  - จัดซ้ือแทน่กล่าวรายงาน  (โพเดียม) 21,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

(โพเดียม)    1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๓๖ จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารกระจก  - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารกระจก 22,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๓๗ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบ  - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบ ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 75,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ดิจิตอล    1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๓๘ จัดซ้ือเลนส์ถ่ายภาพ  - จัดซ้ือเลนส์ถ่ายภาพ จ านวน ๑ ชุด 48,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๓๙ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 176,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ส าหรับงานประมวลผล    แบบที่ 1 นครแม่สอด
แบบที่ 1    1. ประสานงานวางแผนโครงการ
(จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่    2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
19 นิ้ว)    3. จัดหาพสัดุ

   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๔๐ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า 5,200 เทศบาล
 กองการศึกษา

ชนิด LED ขาวด า   (18หน้า/นาท)ี จ านวน 3 เคร่ือง นครแม่สอด
(18หน้า/นาท)ี    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๔๑ จัดซ้ือเคร่ืองพมิแบบฉีดหมึก  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิแบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ 17,200 เทศบาล
 กองการศึกษา

พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์    (Ink Tank Printer) นครแม่สอด
(Ink Tank Printer)    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๔๒ จัดซ้ือเคร่ืองพมิ Multifunction  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม 16,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง    ติดต้ังถังหมึกพมิพ(์Ink Tank Printer) นครแม่สอด
ถังหมึกพมิพ(์Ink Tank Printer)    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๔๓ จัดซ้ือสแกนเนอร์ส าหรับงาน  - จัดซ้ือสแกนเนอร์ส าหรับงานเอกสาร ระดับศูนย์บริการ 18,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

เอกสาร ระดับศูนย์บริการ    แบบที่ 1 นครแม่สอด
แบบที่ 1    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๔๔ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 10,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ขนาด 800 VA    จ านวน 5 เคร่ือง นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๔๕ จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)  - จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) 957,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคล่ือน    แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 1 คัน นครแม่สอด
4 ล้อ    1. ประสานงานวางแผนโครงการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๔๖ จัดซ้ือครุภณัฑ์สนามเด็กเล่น  - จัดซ้ือครุภณัฑ์สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 500,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวยั    จ านวน ๑ ชุด นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๔๗ จัดซ้ือพดัลมปรับระดับ  - จัดซ้ือพดัลมปรับระดับ 10 เคร่ือง 18,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๔๘ จัดซ้ือตู้เอกสาร 2 บานทบึ   - จัดซ้ือตู้เอกสาร 2 บานทบึ 2 ประตู จ านวน ๔ หลัง 22,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

2 ประตู    1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๔๙ จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  - จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 4 ชุด 36,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๕๐ จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์  - จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ จ านวน 24 ตู้ 180,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๕๑ จัดซ้ือตู้ท าน้ าเย็น  - จัดซ้ือตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 2 ตู้ 70,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๕๒ จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า  - จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 2 เคร่ือง 30,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๕๓ จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า  - จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า จ านวน 4 เคร่ือง 84,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๕๔ จัดซ้ือเตียงเหล็ก 2 ชั้น  - จัดซ้ือเตียงเหล็ก 2 ชั้น จ านวน ๖๕ หลัง 487,500 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๕๕ จัดซ้ือตู้เย็น  - จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 2 หลัง 13,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๕๖ จัดซ้ือเตียงเฟาวเ์ลอร์  - จัดซ้ือเตียงเฟาวเ์ลอร์ 2 เตรียง 33,200 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๕๗ จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนัก   - จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนัก 1 เคร่ือง 8,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

แบบคานสมดุล พร้อมที่วดั    1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

ส่วนสูง    2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๕๘ จัดซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติ  - จัดซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติ 1 เคร่ือง 7,700 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

แบบต้ังพื้น    1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๕๙ จัดซ้ือเวทมีวย  - จัดซ้ือเวทมีวย จ านวน 1 สนาม 630,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๖๐ จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ าหนัก  - จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ าหนัก 1 ชุด 420,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๖๑ จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬากรีฑา  - จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬากรีฑา 1 ชุด 208,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๖๒ จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬาฟตุบอล  - จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬาฟตุบอล 1 ชุด 100,000 โรงเรียนกีฬา กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาล

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง นครแม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๖๓ จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง  - จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 1 เคร่ือง 16,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๖๔ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 ตัว 55,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๖๕ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล  - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 ตัว 15,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

คอมแพค็    1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๖๖ จัดซ้ือถังแช่ตัว  - จัดซ้ือถังแช่ตัว จ านวน 7 ถัง 105,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๖๗ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน  2 เคร่ือง 19,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

๖๘ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายในร่ม  - จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายในร่ม 1 ชุด 5,000,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ นครแม่สอด
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

69 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ  - ติดต้ังกล้องวงจรปดิพพิธิภณัฑ์ 500,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

พพิธิภณัฑ์นครแม่สอด    นครแม่สอด จ านวน 1 แหง่ นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

70 โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปดิ  - ปรับปรุงกล้องวงจรปดิอุทยานการเรียนรู้ 500,000 เทศบาล
 กองการศึกษา

   จ านวน 1 แหง่ นครแม่สอด
   1. ประสานงานวางแผนโครงการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. จัดหาพสัดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
   4. ด าเนินการตามกิจกรรม
   5. เบกิจ่าย/ส่งใช้เงินยืม
   6. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

71 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง   - จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพงและไมโครโฟน 350,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
พร้อมล าโพงและไมโครโฟน     พร้อมระบบติดต้ัง จ านวน ๑ ชุด
พร้อมระบบติดต้ัง    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/
     จัดท า TOR
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

72 จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี  - จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 48,800 ส านักปลัด ส านักปลัด
(LED TV) แบบ Smart TV    แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
ระดับความละเอียดจอภาพ    จอภาพ 3840 x 2160 พกิเซล 
3840 x 2160 พกิเซล    ขนาด 50 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง
ขนาด 50 นิ้ว    มีคุณลักษณะดังนี้

 - ความละเอียดหน้าจอ
   ไม่น้อยกวา่ 3840 x 2160
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ 
   แบบ LED Backlight
 - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง
  เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี   รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
(LED TV) แบบ Smart TV  - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล ในตัว
ระดับความละเอียดจอภาพ    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
3840 x 2160 พกิเซล    2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
ขนาด 50 นิ้ว    3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR

(ต่อ)    4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

73 จัดซ้ือรถตู้ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง  - จัดซ้ือรถตู้ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง 4,500,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
   จ านวน 1 คัน
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
 - ระบบจ่ายน้ ามัน หวัฉีดอิเล็กทรอนิคส์ EFI
 - ระบบเบรค ABS มี (พร้อมระบบ
   EBD และระบบช่วยเบรก BA)
 - เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ ากวา่ 16 วาล์ว  DOHC Dual VVT-i
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

74 จัดซ้ือรถบสัแอร์ชั้นเดียว 6 ล้อ  - จัดซ้ือรถบสัแอร์ชั้นเดียว 6 ล้อ 4,500,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
   จ านวน 1 คัน 
 - ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่เกิน 
   12,000 มิลลิเมตร
 - ความกวา้งทั้งหมดไม่เกิน
   2,550 มิลลิเมตร
 - ความสูงทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จ
   ไม่เกิน 3,880 มิลลิเมตร
 - ระยะหา่งช่วงล้อหน้า - หลัง
   ไม่น้อยกวา่ 6,200 มิลลิเมตร
 - ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่เกิน 400 ลิตร
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/
       จัดท า TOR
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

75 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  17,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ส าหรับงานส านักงาน    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
(จอแสดงภาพขนาด    จ านวน 1 เคร่ือง
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

   ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) C480
   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
   ไม่น้อยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4
   หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ
   ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
   ไม่น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
  Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
   หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง
 - มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
ส าหรับงานส านักงาน    2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
(จอแสดงภาพขนาด    3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)    4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง

(ต่อ)    5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

76 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 ส านักปลัด ส านักปลัด
ขนาด 800 VA    จ านวน 1 เคร่ือง

 - มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกวา่ 800 VA 
   (480 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาที
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/
   จัดท า TOR
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

77 จัดซ้ือตู้เย็นขนาดไม่น้อยกวา่  - จัดซ้ือตู้เย็นขนาดไม่น้อยกวา่ 5 คิว 16,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
5 คิว    จ านวน 2 ตู้

   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/
   จัดท า TOR
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

78 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 150,000 เทศบาล กองคลัง
ประมวลผลแบบที่ ๒    (แบบที2่) จ านวน 5 ชุด นครแม่สอด

79 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 22,000 เทศบาล กองคลัง
นครแม่สอด

80 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 45,000 เทศบาล กองคลัง
Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ    ชนิด NetWork แบบที่ 1 (27 หน้า)/นาท ี นครแม่สอด
ชนิด LED ขาวด า    จ านวน 5 เคร่ือง
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

81 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือชนิด NetWork 30,000 เทศบาล กองคลัง
หรือชนิด NetWork แบบที่ 1    แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง นครแม่สอด

82 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA  จ านวน 5 เคร่ือง 29,000 เทศบาล กองคลัง
นครแม่สอด

83 จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน ขนาด 108.5(w)× 30,000 เทศบาล กองคลัง
   72.2(o)× 75(H) cm จ านวน 4 ชุด นครแม่สอด

84 จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟตุ 5,700 เทศบาล กองคลัง
พร้อมกระจก    จ านวน 1 ตัว นครแม่สอด

85 จัดซ้ือเก้าอี้พนักพงิ แบบล้อเล่ือน  - จัดซ้ือเก้าอี้ มีพนักพงิแบบล้อเล่ือน จ านวน 3 ตัว 9,600 เทศบาล กองคลัง
นครแม่สอด

86 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบทบึ  -จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบทบึ ชนิดบานพบั 2 บาน 27,000 เทศบาล กองคลัง
ชนิดบานพบั 2 บาน    ขนาด 3 ฟตุ จ านวน 5 ตู้ นครแม่สอด



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

87 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ช็ค  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ช็ค จ านวน 1 เคร่ือง 40,000 เทศบาล กองคลัง
นครแม่สอด

88 จัดซ้ือโต๊ะท างาน  - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 4 ตัว 20,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   ส าหรับพนักงานของฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ปอ้งกันฯ
   1. ขออนุมัติโครงการ

    2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย

89 จัดซ้ือเก้าอี้  - จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 4 ตัว ส าหรับพนักงาน 12,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   ของฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ปอ้งกันฯ
   1. ขออนุมัติโครงการ

    2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย

90 จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์  - จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 4 ตู้ ส าหรับเก็บของ 32,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   ใช้ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ปอ้งกันฯ
   1. ขออนุมัติโครงการ

    2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

91 จัดซ้ือตู้เหล็ก  - จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ส าหรับเก็บ 11,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   แฟม้เอกสาร ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ปอ้งกันฯ
   1. ขออนุมัติโครงการ

    2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย

92 จัดซ้ือชุดดับเพลิงภายใน  - จัดซ้ือชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมชุด 4,000,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
อาคารพร้อมชุดเคร่ืองช่วยหายใจ    เคร่ืองช่วยหายใจ scba จ านวน 12 ชุด ปอ้งกันฯ
แบบอัดอากาศ    ส าหรับช่วยเหลือประชาชนในเหตุเพลิงไหม้
    1. ขออนุมัติโครงการ

   2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย

93 จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า  - ส าหรับใช้กรองน้ าด่ืมใหพ้นักงานฝ่ายปอ้งกันฯ 6,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
  และ พนักงานเทศกิจ จ านวน 1 เคร่ือง ปอ้งกันฯ
   1. ขออนุมัติโครงการ

    2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

94 จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า  - ใช้ซักล้างท าความสะอาดชุดดับเพลิงหลังจาก 18,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   ออกระงับเหตุเพื่อยึดอายุการใช้งานของชุดดับเพลิง ปอ้งกันฯ
   จ านวน 1 เคร่ือง

    1. ขออนุมัติโครงการ
   2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย

95 จัดซ้ือตู้เย็น  - ใช้ซักล้างท าความสะอาดชุดดับเพลิงหลังจาก 26,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   ออกระงับเหตุเพื่อยึดอายุการใช้งานของชุดดับเพลิง ปอ้งกันฯ
   จ านวน 4 ตู้

    1. ขออนุมัติโครงการ
   2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย

96 จัดซ้ือไมโครเวฟ  - เพื่อใหพ้นักงานฝ่ายปอ้งกันฯ ใช้อุ่นอาหารขณะนอนเวร 13,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   เตรียมความพร้อมปฏบิติัหน้าที่จ านวน 1 เคร่ือง ปอ้งกันฯ
   1. ขออนุมัติโครงการ

    2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

97 จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้  - เคร่ืองก าเนินไฟฟา้ ขนาด 3 กิโลวตัต์ ส าหรับส่องสวา่ง 55,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   ในที่มืดขณะเกิดอุบติัเหตุ จ านวน 1 เคร่ือง ปอ้งกันฯ
   1. ขออนุมัติโครงการ

    2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย

98 จัดซ้ือ TV LED  - ส าหรับดูข่าวสารและสร้างความบรรเทงิใหก้ับพนักงาน 35,400 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   ฝ่ายปอ้งกันฯที่อยู่เวรเตรียมความพร้อม ปอ้งกันฯ
   จ านวน 2 เคร่ือง

    1. ขออนุมัติโครงการ
   2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย

99 จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ  - คร่ืองอัดอากาศส าหรับใช้ท าความสะอาดรถดับเพลิง 66,000 ฝ่ายปอ้งกันฯ ฝ่าย
   จ านวน 1 เคร่ือง ความจุไม่น้อยกวา่ 300 ลิตร ปอ้งกันฯ
   1. ขออนุมัติโครงการ

    2. จัดหาพสัดุ
   3. ด าเนินการจัดโครงการ
   4. เบกิจ่าย



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

100 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 30,000 เทศบาล กอง
พร้อมกระจกปโูต๊ะ    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

101 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักงาน    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 17,500 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

102 จัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 18,000 เทศบาล กอง
พร้อมกระจกปโูต๊ะ    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๐๓ จัดเก้าอี้ผู้บริหาร    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 8,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๐๔ จัดซ้ือรถเข็นอุปกรณ์    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 3,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๐๕ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 30,000 เทศบาล กอง
แบบต้ังโต๊ะ    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๐๖ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 4,300 เทศบาล กอง
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๐๗ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟส าหรับ    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 10,000 เทศบาล กอง
คอมพวิเตอร์    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๐๘ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 22,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๐๙ จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 25,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๑๐ จัดซ้ือเก้าอี้แบบแถว 4 ที่นั่ง    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 35,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๑๑ จัดซ้ือตู้เหล็กล๊อคเกอร์ 18 ช่อง    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 16,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๑๒ จัดซ้ือเก้าอี้เอนกประสงค์    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 40,000 เทศบาล กอง
มีพนักพงิ    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๑๓ จัดซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 20,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๑๔ จัดซ้ือถังเก็บน้ า    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 9,300 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๑๕ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 1,057,400 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๑๖ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 30,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๑๗ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 6,300 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๑๘ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์multifunction    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 9,000 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๑๙ จัดซ้ือเคร่ืองวดัความอิ่มตัว    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 16,000 เทศบาล กอง
ออกซิเจนในเลือด    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๒๐ จัดซ้ือเคร่ืองรักษาด้วยคล่ืน    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 120,000 เทศบาล กอง
อัลตร้าซาวด์    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๒๑ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 319,000 เทศบาล กอง
ทางการแพทย์    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๒๒ จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรมติดผนัง    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 100,000 เทศบาล กอง
สุสานหลวง    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๒๓ จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรมติดผนัง    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 45,000 เทศบาล กอง
สุสานบา้นเหนือ    2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๒๔ จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 31,600 เทศบาล กอง
   2. พสัดุด าเนินการ นครแม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

125 โครงการพฒันาศักยภาพการให้    1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง 25,000 ในพื้นที่ กอง
บริการงานฟื้นฟสูมรรถภาพฯ    2. พสัดุด าเนินการ ทน.แม่สอด สาธารณสุขฯ

   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย

๑๒๖ จัดซ้ือโต๊ะท างาน  - จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 18,000 เทศบาล กอง
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๒๗ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  - จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 10,000 เทศบาล กอง
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๒๘ จัดซ้ือต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง  - จัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด ๑๐ ที่นั่ง 20,000 เทศบาล กอง
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๒๙ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักงาน  - จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักงาน จ านวน ๑๐ ตัว 30,000 เทศบาล กอง
จ านวน ๑๐ ตัว    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๓๐ จัดซ้ือเก้าอี้ ขนาด ๓ ที่นั่ง  - จัดซ้ือเก้าอี้ ขนาด ๓ ที่นั่ง มีแผ่นแลคเชอร์ 36,000 เทศบาล กอง
มีแผ่นแลคเชอร์    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๓๑ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ ๒ 30,000 เทศบาล กอง
ส าหรับประมวลผล แบบที่ ๒    จ านวน ๑ ชุด นครแม่สอด วชิาการ

   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๓๒ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊คบุ๊ก จ านวน ๑ เคร่ือง 22,000 เทศบาล กอง
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๓๓ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 12,900 เทศบาล กอง
พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Iank    (Ink Iank Printer) จ านวน ๓ เคร่ือง นครแม่สอด วชิาการ
Printer)    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๓๔ จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ  - จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ 36,000 เทศบาล กอง
เอกสารระดับศูนย์บริการ    ศูนย์บริการ แบบที่ ๑ นครแม่สอด วชิาการ

   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๓๕ จัดซ้ือโน๊ตบุ๊กส าหรับงานน าเสนอ  - จัดซ้ือโน๊ตบุ๊กส าหรับงานน าเสนอ จ านวน ๑ เคร่ือง 60,000 เทศบาล กอง
   1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ
   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๓๖ จัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือ  - จัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ ์เคเบิ้ลทวีเีพื่อ 500,000 เทศบาล กอง
ประชาสัมพนัธ ์เคเบิ้ลทวีเีพื่อ    การศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จ านวน ๑ ชุด นครแม่สอด วชิาการ
การศึกษา เทศบาลนครแม่สอด    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๓๗ จัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือ  - จัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ ์จ านวน ๑ ชุด 100,000 เทศบาล กอง
ประชาสัมพนัธเ์ทศบาลนคร    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ
แม่สอด    2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๓๘ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์  - จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน ๑ ชุด 50,000 เทศบาล กอง
ครบชุด    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ นครแม่สอด วชิาการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน

๑๓๙ โครงการติดต้ังระบบกล้อง  - โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) 500,000 เทศบาล กอง
โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ในเขต    ในเขตเทศบาลนครแม่สอด นครแม่สอด วชิาการ
เทศบาลนครแม่สอด    1. ประสานงาน/วางแผนด าเนินการ

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
   3. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/จัดท า TOR  
   4. จัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง/ขอจัดซ้ือ
   5. ตรวจรับการจ้าง/เบกิจ่ายเงิน
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๔๐ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล)  - จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคปรถยนต์กระบะ 1,025,000 ในพื้นที่ กอง

แบบดับเบิ้ลแคปรถยนต์    กระบะ 4 ประตู ขนาด ๑ ตัน ทน.แม่สอด ช่างสุขา
กระบะ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน  - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือ

   ก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัร์
 - ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
 - เปน็กระบะส าเร็จรูป
 - เปน็หอ้งแบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู จ านวน ๑ คัน

๑๔๑ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร  - จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 70,000 ในพื้นที่ กอง

(เคร่ืองย่อยวชัพชื พชืสด  - เคร่ืองย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ทน.แม่สอด ช่างสุขา
ผักตบชวา และย่อยกิ่งไม้ต่างๆ)    ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 15 แรงม้า

 - ความเร็วรอบไม่น้อยกวา่ 3,600  rpm ระบบสตาร์ท
   ดึงสตาร์ท
 - ขนาดกิ่งไม้ที่ย่อย 3.7/8 นิ้ว จ านวนใบมี 2 ใบมีด (1 คู่)
 - ความเร็วใบมีดไม่น้อยกวา่ 2,400 รอบ/นาที
   ระบบขับเคล่ือนเคร่ืองย่อยสายพาน
 - ล้อยางชนิด ยางลม ขนาดบรรจุไม่น้อยกวา่
   133 x 205 x 112 cm
 - น้ าหนักไม่น้อยกวา่ 180 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง



ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๔๒ จัดซ้ือตู้เชื่อมระบบอาร์กอนเชื่อม  - จัดซ้ือตู้เชื่อมระบบอาร์กอนเชื่อมไฟฟา้สแตนเลส 200 A 29,000 ในพื้นที่ กอง
ไฟฟา้สแตนเลส 200 A  - รายละเอียดทางเทคนิค MIG/MMA 255 IGBT ทน.แม่สอด ช่างสุขา

 - กระแสไฟเชื่อม 30-200 AMP
 - แรงดันไฟฟา้ 220 Volt
 - ก าลังไฟสูงสุด 5.7 Kva / 26A

 - ความถี่ 50 Hz/ 60 Hz
 - แรงดันไฟฟ้าทีจ่่ายขณะไร้ภาระ 50 Voltage
 - เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.93
 - ขนาดลวดเชื่อม MIG 0.8 , 0.9 ,1.0 , 1.2  mm
 - น้ าหนักตัวเคร่ือง 23 Kg
 - ขนาดตัวเคร่ือง 320 x 600 x 540

๑๔๓ จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอรื 14 นิ้ว 2200 w  6,800 ในพื้นที่ กอง
   จ านวน 1 เคร่ือง ทน.แม่สอด ช่างสุขา

๑๔๔ จัดซ้ือสายเชื่อมทกิเขี่ย  - จัดซ้ือสายเชื่อมทกิเขี่ย Tig Torch 26v 7.5m 8,500 ในพื้นที่ กอง
   จ านวน 1 เคร่ือง ทน.แม่สอด ช่างสุขา
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ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่2  การบริหารจัดการองค์กรให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑๔๕ จัดซ้ือถังแก๊สอาร์กอน  - จัดซ้ือถังแก๊สอาร์กอน Argon 6Q Tank จ านวน 1 ถัง 17,000 ในพื้นที่ กอง
ทน.แม่สอด ช่างสุขา

146 จัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้  - จัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ 182 ชุด 305,760 โรงเรียนกีฬา งานโรงเรียน

   1. ประสานงานวางแผนโครงการ เทศบาลนคร กองการศึกษา

   2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง แม่สอด
   3. จัดหาพสัดุ
   4. เบกิจ่าย
   5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน

147 จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายเสียง  จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายเสียงเมกก้าโฟน 2 เคร่ือง 9,000 โรงเรียนกีฬา งานโรงเรียน

เมกกาโฟน เมกกาโฟน เทศบาลนคร กองการศึกษา

1. ประสานงานวางแผนโครงการ แม่สอด
2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
3. จัดหาพสัดุ
4. เบกิจ่าย
5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่ 3  การบริหารจัดการดา้นขยะมลูฝอย

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างออกแบบระบบรวบรวม  - ศึกษาความเหมาะสมออกแบบและแสดงแบบ 10,000,000 ในเขต กองช่างสุขาฯ

และบ้าบดัน ้าเสียเพื่อปรับปรุงและ    รายละเอียดการก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสียเพื่อ เทศบาลฯ 
เพิ่มศักยภาพระบบบ้าบดัน ้าเสียเดิม    ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบบ้าบดัน ้าเสียเดิม

                บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.02/2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครแมส่อด  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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