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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข�อ 12 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
จัดทําแผนการดําเนินงาน ให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย
ประจําป7 งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงานและโครงการ            
จากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการ ในพ้ืนท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในรอบป7งบประมาณ  โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานหรือ
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนแก�ว อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� จึงจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ึน ซ่ึงเปAนเอกสารท่ีระบุ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท้ังหมด                 
ท่ีจะดําเนินการในป7งบประมาณ 2562 ทําให�แนวทางในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบล             
ดอนแก�ว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน�วยงานและ
การจําแนกรายละเอียดต� างๆ ของแผนงานหรือโครงการ และทําให�การติดตามประเมินผล                         
ตอนสิ้นป7งบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
 
 
 

 
       (นายนพดล  ณ เชียงใหม�) 
        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลดอนแก�ว 
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 1.2 วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 1 
 1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 2 
 1.4 ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 4 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 7 การพัฒนาด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม        65 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 8 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง และการบรหิารจัดการบ�านเมืองท่ีดี   68 

 

2.3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ สําหรับอุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 74 
          ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน (แบบ ผด.02) 
 

2.4 บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับท่ีไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ิน   100 
       (แบบ ผด.02/1)  
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ส�วนท่ี 1   
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส�วนที่ 1   
บทนํา 

 
1.1  บทนํา 

องค�การบริหารสวนตําบลดอนแก�ว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให�แกองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และ                
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  กําหนดให�องค�การบริหาร  
สวนตําบล มีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดให�องค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน            
จัดทําแผนการดําเนินงาน ให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจาย
ประจําป@ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงานและโครงการ 
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ี           
องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินในป@งบประมาณนั้น  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน
โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ินประจําป@
งบประมาณนั้น  ทําให�แนวทางในการดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสาน
และบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืนๆ รวมท้ังจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนปฏิบัติการ ให�สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได�สะดวกมากข้ึนด�วย 
 
1.2  วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 

1.2.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารสวนตําบลดอนแก�ว 

1.2.2  เพ่ือเปFนแนวทางให�เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและการปฏิบัติงานมากข้ึน 
เนื่องจากแผนการดําเนินงานเปFนเอกสารท่ีระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการ           
ในป@งบประมาณนั้น 

1.2.3   เพ่ือให�การบริหารจัดการเปFนไปตามแผน และสามารถดําเนินการได�อยางครอบคลุม
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.2.4   เพ่ือให�การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน เนื่องจากมีการประสานและ 
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผน     
การดําเนินงาน 

 
 
 
 

 



1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข�อ 26) ได�กําหนดให�องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมี
ข้ันตอน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค�กร
ปกครองสวนท�องถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน  

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน โครงการ จากแผนงาน โครงการขององค�กรปกครองสวน
ท�องถ่ิน และหนวยงานตาง ๆ 

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

4.  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน
เพ่ือให�ความเห็นชอบ 

5.  เม่ือผู�บริหารท�องถ่ินให�ความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแล�ว ให�ประกาศเปFนแผนการ
ดําเนินงาน โดยให�ปHดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชน       
ในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต�องปHดประกาศไว�อยางน�อยสามสิบวัน 
 

ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมข&อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท�องถ่ิน เก็บรวบรวมข�อมูลโครงการ กิจกรรม ท่ีจะมี 

การดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ัง โครงการ กิจกรรม ขององค�กรปกครอง
สวนท�องถ่ินแหงนั้นเอง และโครงการ กิจกรรม ท่ีหนวยงานอ่ืนจะเข�ามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยข�อมูล
ดังกลาวอาจตรวจสอบได�จากหนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อําเภอ 
หรือก่ิงอําเภอแบบบูรณาการ 
 

ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท�องถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา 

จัดหมวดหมูให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาของท�องถ่ิน ท่ีกําหนดไว�ในแผน
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน โดยมีเค�าโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1  บทนํา 
สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ กิจกรรม 

 
ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท�องถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอเสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนาท�องถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือประกาศใช� 
 
 
 

2 



จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข�างต�น  สามารถแสดงเปFนแผนภูมิได�ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม 

จัดทํารางแผน 
การดําเนินงาน 

เสนอรางแผน 
การดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณา 
ให�ความเห็นชอบ 

ประกาศใช� 

คณะกรรมการ
สนับสนุน 

การจัดทําแผนฯ 

คณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

องค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

ผู�บริหารท�องถ่ิน 
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1.4  ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 

1. เปFนแนวทางในการบริหารจัดการและดําเนินงานขององค�การบริหารสวนตําบลดอนแก�ว 
ท่ีมีทิศทางชัดเจน เกิดประโยชน�สูงสุดตอประชาชนและทางราชการ 

2. เปFนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน  
ให�เปFนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. ทําให�เกิดการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุ�มคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. มีการประสานงาน และเกิดความรวมมือรวมกันระหวางองค�กร หนวยงานตางๆ ของรัฐ 

และภาคประชาชน 
5. เปFนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินผล 
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ส�วนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน'วยงานรับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2.01 934,300 2.90 กองช�าง

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 9.05 5,983,000 18.58 กองช�าง

รวม 22 11.06 6,917,321 21.49

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 2.01 23,000 0.07  สํานักปลัดฯ

    2.2 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 9 4.52 120,000 0.37 กองสวัสดิการสังคม

    2.3 แผนงานการเกษตร 8 4.02 145,000 0.45 กองส�งเสริมการเกษตร

รวม 21 10.55 288,000 0.89

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนาแหล'งน้ํา

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.50 250,000 0.78 กองช�าง
    3.2 แผนงานการเกษตร 1 0.50 10,000 0.03 กองส�งเสริมการเกษตร

รวม 2 1.00 260,000 0.81

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562

องค
การบริหารส'วนตําบลดอนแก�ว  อําเภอแม'ริม  จังหวัดเชียงใหม'

แบบ ผด.01



6

ยุทธศาสตร

แผนงาน

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน'วยงานรับผิดชอบหลัก

4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

รพช.ดอนแก.ว

กองสวัสดิการสังคม

รวม 33 16.58 1,688,300 5.24

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

    5.1 แผนงานการศึกษา 42 21.11 3,389,763 10.53 กองการศึกษาฯ

    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 2.01 543,200 1.69 กองการศึกษาฯ

รวม 46 23.12 3,932,963 12.22

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านสังคม

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.01 65,000 0.20 สํานักปลัดฯ

    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 5.53 300,000 0.93 งานป:องกันฯ สํานักปลัดฯ

    6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห; 4 2.01 107,500 0.33 กองสวัสดิการสังคม
"    6.4 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 23 11.56 158,000 0.49 กองสวัสดิการสังคม
"    6.5 แผนงานงบกลาง 3 1.51 16,998,000 52.80 กองสวัสดิการสังคม
"

รวม 43 21.62 17,628,500 54.76

2.515

    4.1 แผนงานสาธารณสุข 28 14.07 1,625,300 5.05

    4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห; 0.2063,000
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน'วยงานรับผิดชอบหลัก

7. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

    7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.50 30,000 0.09 งานป:องกันฯ สํานักปลัด

    7.2 แผนงานสาธารณสุข 4 2.01 638,000 1.98 กองสาธารณสุขฯ

    7.3 แผนงานการเกษตร 3 1.51 70,000 0.22 กองส�งเสริมการเกษตร

รวม 8 4.02 738,000 2.29
8. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี

    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 9.04 635,000 1.97 สํานักปลัดฯ

3 1.51 70,000 0.22 กองคลัง
    8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.51 35,000 0.11 กองช�าง

รวม 24 12.06 740,000 2.30

100.0032,193,084100.00199รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน'วยงานรับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.27 180,000 15.38 กองช�าง

รวม 1 1.27 180,000 15.38
2. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 2 2.53 20,000 1.71 กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 2.53 20,000 1.71
4. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

รพช.ดอนแก.ว
รวม 26 32.91 210,000 17.95

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

    5.1 แผนงานการศึกษา 6 7.60 150,000 12.82 กองการศึกษาฯ

    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 30 37.97 500,000 42.74 กองการศึกษาฯ

รวม 36 45.57 650,000 55.56

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562

องค
การบริหารส'วนตําบลดอนแก�ว  อําเภอแม'ริม  จังหวัดเชียงใหม'

    4.1 แผนงานสาธารณสุข 26 32.91 210,000 17.95

สําหรับ อุดหนุนองค
กรปกครองส'วนท�องถิ่น ส'วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค
กรประชาชน

แบบ ผด.01
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน'วยงานรับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านสังคม
    6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 12.66 50,000 4.27 งานป:องกันฯ สํานักปลัดฯ

    6.2 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 2 2.53 15,000 1.28 กองสวัสดิการสังคม

รวม 12 15.19 65,000 5.55
8. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี

    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.53 45,000 3.85 สํานักปลัดฯ

รวม 2 2.53 45,000 3.85

รวมทั้งสิ้น 79 100.00 1,170,000 100.00
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ประเภทครุภัณฑ
 จํานวน
คิดเป�นร�อยละของ
ครุภัณฑ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน'วยดําเนินการ

1. ครุภัณฑ;สํานักงาน 7 9.46 41,424 1.15 สํานักปลัดฯ
2 2.70 8,470 0.23 งานป:องกันฯ สํานักปลัดฯ
9 12.16 820,698 22.70 กองการศึกษาฯ
3 4.05 23,835 0.66 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม
5 6.76 115,479 3.19 กองสวัสดิการสังคม
2 2.70 10,310 0.29 กองช�าง
1 1.35 990 0.03 กองส�งเสริมการเกษตร

2. ครุภัณฑ;การศึกษา 7 9.46 262,400 7.26 กองการศึกษาฯ
3. ครุภัณฑ;ยานพาหนะและขนส�ง 1 1.35 79,000 2.19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม
4. ครุภัณฑ;การเกษตร 2 2.70 96,900 2.68 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม

1 1.35 11,900 0.33 กองส�งเสริมการเกษตร
5. ครุภัณฑ;ไฟฟ:าและวิทยุ 1 1.35 50,000 1.38 สํานักปลัดฯ

3 4.05 1,140,521 31.55 งานป:องกันฯ สํานักปลัดฯ
3 4.05 106,600 2.95 กองการศึกษาฯ
1 1.35 6,955 0.19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม
1 1.35 25,900 0.72 กองส�งเสริมการเกษตร

6. ครุภัณฑ;โฆษณาและเผยแพร� 1 1.35 24,900 0.69 สํานักปลัดฯ
7. ครุภัณฑ;งานบ.านงานครัว 1 1.35 9,400 0.26 สํานักปลัดฯ

2 2.70 34,000 0.94 กองการศึกษาฯ

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562

องค
การบริหารส'วนตําบลดอนแก�ว  อําเภอแม'ริม  จังหวัดเชียงใหม'

แบบ ผด.01
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ประเภทครุภัณฑ
 จํานวน
คิดเป�นร�อยละของ
ครุภัณฑ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน'วยดําเนินการ

8. ครุภัณฑ;โรงงาน 1 1.35 6,900 0.19 สํานักปลัดฯ
9. ครุภัณฑ;ดนตรีและนาฏศิลปB 6 8.11 27,700 0.77 กองการศึกษาฯ
10. ครุภัณฑ;คอมพิวเตอร; 5 6.76 81,500 2.25 สํานักปลัดฯ

1 1.35 7,900 0.22 ป:องกันฯ สํานักปลัดฯ
2 2.70 80,000 2.21 กองการศึกษาฯ
1 1.35 16,000 0.44 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม
2 2.70 19,000 0.53 กองช�าง
1 1.35 16,000 0.44 กองส�งเสริมการเกษตร

11. ครุภัณฑ;อื่น 1 1.35 481,500 13.32 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม
1 1.35 9,095 0.25 กองส�งเสริมการเกษตร

รวม 74 100.00 3,615,277 100.00
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2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค(การบริหารส+วนตําบลดอนแก�ว อําเภอแม+ริม จังหวัดเชียงใหม+                
 

1)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน   
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก
อสรางถนน 
ค.ส.ล. ซอย 15 หมู

ที่ 3  ตําบลดอนแกว 
อําเภอแม
ริม จังหวัด
เชียงใหม
 

ถนน ค.ส.ล. ซอย 15  
ความกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ใชสอยไม
นอยกว
า 
640.00 ตารางเมตร 

378,600 หมู
ที่ 3 
บานศาลา 

กองช
าง             

2 โครงการก
อสรางถนน 
ค.ส.ล. ซอย 19 หมู

ที่ 5 ตําบลดอนแกว 
อําเภอแม
ริม จังหวัด
เชียงใหม
 

ถนน ค.ส.ล. ซอย 19  
ขนาดกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 117.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ใชสอยไม
นอยกว
า 
409.50 ตารางเมตร 

251,300 หมู
ที่ 5 
บาน 

พระนอน 

กองช
าง             

3 โครงการก
อสรางถนน 
ค.ส.ล. ฉัตรมงคล 
ซอย 2 หมู
ที่ 5 
ตําบลดอนแกว 
อําเภอแม
ริม จังหวัด
เชียงใหม
 

ถนน ค.ส.ล. ฉัตรมงคล ซอย 
2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช
สอยไม
นอยกว
า 360.00 
ตารางเมตร 

213,100 หมู
ที่ 5 
บาน 

พระนอน 

กองช
าง             

แบบ ผด.02 



 
 
 

13 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก
อสรางถนน 
ค.ส.ล. ซอย 5 หมู
ที่ 
9 ตําบลดอนแกว 
อําเภอแม
ริม จังหวัด
เชียงใหม
 

ถนน ค.ส.ล. ซอย 5 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
39.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช
สอยไม
นอยกว
า 156.00 
ตารางเมตร 

91,300 หมู
ที่ 9 
บานสบสา-
หนองฟาน 

กองช
าง             
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1)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน   
  1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก
อสรางโรง
อาหารโรงเรียนบาน
ดอนแกว 

ปริมาณงาน : ขนาดอาคาร 
หนากวาง 24.00 ม.  
ลึก 10.00 ม. ดานหนา 
สูง 3.60 ม. หรือมีพื้นที่ 
ใชสอยรวมไม
นอยกว
า 
240.00 ตร.ม. 

1,131,500 โรงเรียน
บาน 

ดอนแกว 

กองช
าง             

2 โครงการเปลี่ยน
โครงหลังคาอาคาร 
2 ชั้น พรอมติดตั้ง
ฝ@าเพดานโรงเรียน
บานดอนแกว 

ปริมาณงาน :  
   1. งานรื้อถอนหลังคา 
ฝ@าเพดาน และดวงโคม 
   2. ติดตั้งแปหลังคาและ
มุงหลังคาเมทัลชีส 
   3. ติดตั้งฝ@าเพดาน 
   4. ติดตั้งไฟฟ@าและแสง
สว
าง ชั้น 2 

651,400 โรงเรียน
บาน 

ดอนแกว 

กองช
าง             

3 โครงการเปลี่ยนโครง
หลังคาอาคารชัน้
เดียว พรอมติดตั้งฝ@า
เพดานโรงเรียน 
บานดอนแกว 

ปริมาณงาน :  
   1. งานรื้อถอนหลังคา 
ฝ@าเพดาน และดวงโคม 
   2. ติดตั้งแปหลังคาและ
มุงหลังคากระเบื้องว
าว 
   3. ติดตั้งฝ@าเพดาน 
   4. ติดตั้งไฟฟ@าและแสงสว
าง  

708,000 โรงเรียน
บาน 

ดอนแกว 

กองช
าง             
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก
อสรางรั้ว
บริเวณเตาเผาขยะ
สุสานดอนแกว 

ปริมาณงาน:     
   1. ลอมรั้วผนัง Metal 
Sheet ความยาวไม
นอย
กว
า 51.00  เมตร 
   2. ประตูเลื่อน 

100,000 โรงเรียน
บาน 

ดอนแกว 

กองช
าง             

5 โครงการก
อสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปIด (บริเวณ
ถนนสายหลักหมู
บาน
ดารารายณK) หมู
ที่ 2 
ตําบลดอนแกว 
อําเภอแม
ริม จังหวัด
เชียงใหม
 
 

รางระบายน้าํ ค.ส.ล. 
พรอมฝาปIด (บริเวณถนน
สายหลักหมู
บานดารา
รายณK) ขนาดกวาง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม 35.00 เมตร 

175,000 หมู
ที่ 2 
บาน 

ดอนแกว 

กองช
าง             

6 โครงการก
อสรางพนัง
กันดิน บริเวณลาํ
เหมืองสาธารณ 
ประโยชนK ตั้งแต

บานเลขที่ 24 ถึง
บานเลขที่ 25 หมู
ที่ 
2 ตําบลดอนแกว 
อําเภอแม
ริม จังหวัด
เชียงใหม
 
 

พนังกันดินเสาเข็มรูปตัวไอ 
พรอมแผ
นคอนกรีตอัดแรง 
ความยาวรวมไม
นอยกว
า 
81.50 เมตร บริเวณลํา
เหมืองสาธารณประโยชนK 
ตั้งแต
บานเลขที่ 24 ถึง
บานเลขที่ 25          

400,000 หมู
ที่ 2 
บาน 

ดอนแกว 

กองช
าง             
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการวางท
อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมบ
อพัก ซอย 
15 หมู
ที่ 3 ตําบล 
ดอนแกว อําเภอ 
แม
ริม จังหวัดเชียงใหม
 
 

ท
อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 
ø 0.40 เมตร พรอมบ
อพัก
จํานวน 15 บ
อ ความยาว
รวม 135.00 เมตร 

214,400 หมู
ที่ 3 
บานศาลา 

กองช
าง             

8 โครงการก
อสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
หลังตลาดสดปPาแงะ 
หมู
ที่ 4 ตําบลดอน
แกว อําเภอแม
ริม 
จังหวัดเชียงใหม
 
 

รางระบายน้าํ ค.ส.ล. 
หลังตลาดสดปPาแงะ 
ความกวาง 0.60 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร 

250,000 หมู
ที่ 4 
บานปPาแงะ 

กองช
าง             

9 โครงการก
อสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปIด และวาง
ท
อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมบ
อพักซอย 18  
ตั้งแต
บานเลขที่ 
298/29 ถึงบานเลขที่ 
298/7  หมู
ที่ 5 
ตําบลดอนแกว อําเภอ
แม
ริม จังหวัดเชียงใหม
 

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
ฝาปIด ขนาดกวาง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาว 69.00 เมตร และวาง
ท
อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ø 
0.40 เมตรจํานวน 5 เมตร 
พรอมบ
อพัก ค.ส.ล. จํานวน 
1 บ
อ 

260,500 หมู
ที่ 5 
บานพระ

นอน 

กองช
าง             
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก
อสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปIด  ซอย 6 
ตั้งแต
ตนซอยถึง
บานเลขที่ 190 หมู
ที่ 
6 ตําบลดอนแกว 
อําเภอแม
รมิ จังหวัด
เชียงใหม
 
 

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
ฝาปIด ขนาดกวาง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ยาว 92.00 เมตร 

255,700 หมู
ที่ 6 
บานปPารวก 

กองช
าง             

11 โครงการก
อสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปIด และวาง
ท
อระบายน้ํา ค.ส.ล.
พรอมบ
อพัก ซอย 7 
หมู
ที่ 6 ต.ดอนแกว  
อ.แม
ริม จ.เชียงใหม
 
 

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
ฝาปIด ขนาดกวาง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร และวาง
ท
อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ø 
0.30 เมตร จํานวน 6 ท
อน 
พรอมบ
อพัก จํานวน 2 บ
อ 

142,000 หมู
ที่ 6 
บานปPารวก 

กองช
าง             

12 โครงการวางท
อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมบ
อพัก ตั้งแต
 
บานเลขที่ 190 ถึง
บานนางบุญหลง  
เข็มขาว หมู
ที่ 6  
ต.ดอนแกว อ.แม
ริม  
จ.เชียงใหม
 

ท
อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 
ø 0.80 เมตร พรอมบ
อพัก
จํานวน 7 บ
อ ความยาว
รวม 70.00 เมตร 

250,000 หมู
ที่ 6 
บานปPารวก 

กองช
าง             
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการวางท
อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมบ
อพัก และ
ขยายไหล
ทางถนน         
ค.ส.ล. ซอย 7 หมู
ที่ 
7 ต.ดอนแกว อ.แม
ริม  
จ.เชียงใหม
 

ท
อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  
ø 0.60 เมตร พรอมบ
อพัก 
จํานวน 15 บ
อ ความยาว
รวม 100.00 เมตร พรอม
ขยายไหล
ทางถนน ค.ส.ล. 
กวาง 1.20 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาวรวม 
100.00 เมตร 

395,400 หมู
ที่ 7 
บาน 

สันเหมือง 

กองช
าง             

14 โครงการก
อสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณลําหวยชะ
เยือง ตั้งแต
บานเลขที่ 
107/1 ถึงสะพาน
ขามลําหวยชะเยือง  
หมู
ที่ 8 ต.ดอนแกว 
อ.แม
ริม จ.เชียงใหม
 

รางระบายน้าํ ค.ส.ล. ความ
กวาง 1.25 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ความ
ยาว 17.00 เมตร 

134,700 หมู
ที่ 8 
บาน 

ชะเยือง 

กองช
าง             

15 โครงการก
อสรางราว
เหล็กกันตก บริเวณ
ลําหวยชะเยือง ตั้งแต

บานเลขที่ 116 ถึง
บานเลขที่ 145  หมู

ที่ 8 ตําบลดอนแกว 
อําเภอแม
ริม จังหวัด
เชียงใหม
 

ราวเหล็กกันตก สูง 0.80 
เมตร ความยาว 132.50 
เมตร 

65,000 หมู
ที่ 8 
บาน 

ชะเยือง 

กองช
าง             



 
 
 

19 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการก
อสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปIด ตั้งแต

ปากซอย 13 ถึง
บานเลขที่ 134/4 
หมู
ที่ 8 ตําบลดอน
แกว อําเภอแม
ริม 
จังหวัดเชียงใหม
 

รางระบายน้าํ ค.ส.ล. 
พรอมฝาปIด ขนาดกวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 76.00 
เมตร 

273,700 หมู
ที่ 8 
บาน 

ชะเยือง 

กองช
าง             

17 โครงการก
อสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
และท
อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. ซอย 6 ตั้งแต

บานเลขที่ 166/1 
ถึงบานเลขที่ 19/4 
หมู
ที่ 9  ต.ดอนแกว 
อ.แม
ริม จ.เชียงใหม
 

รางระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาด
กวาง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.70 เมตร ยาวรวม 
38.00 เมตร และท
อลอด
เหลี่ยม ขนาดกวาง 0.90 
x 0.90 เมตร ยาวรวม 
6.50 เมตร 

325,700 หมู
ที่ 9 
บานสบสา-
หนองฟาน 

กองช
าง             

18 โครงการต
อเติม
อาคารสินคา OTOP 
หมู
ที่ 4  ตําบลดอน
แกว อําเภอแม
ริม
จังหวัดเชียงใหม
 

ต
อเติมและปรับปรุง
อาคารสินคา OTOP 
ขนาดกวาง 3.90 เมตร 
ยาว 15.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ใชสอยไม
นอยกว
า 
60.45 ตารางเมตร 

250,000 หมู
ที่ 4 
บานปPาแงะ 

กองช
าง             
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๒)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสา
ประชาสัมพันธKตําบล
ดอนแกว เพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
ประชาสมัพันธKใหมีความรู
ความสามารถมีประสิทธิภาพ
ในการประชาสมัพันธK เพื่อ
สรางโอกาสในการรับรูขอมูล
ข
าวสารของประชาชน 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             

2 โครงการฝYกอบรม
มัคคุเทศกKทองถิ่น 
ตําบลดอนแกวเพื่อ
เขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

เปIดรับอาสาสมัคร เด็กและ
เยาวชน ประชาชนในพื้นที่
ตําบลดอนแกวเขาชมรมรักษK
ดอนแกวรักการท
องเที่ยว 
เพื่ออบรมเป[นมคัคุเทศกK
ทองถิ่นและนักสื่อความหมาย
ประจําจุดแหล
งท
องเที่ยว 
ต
าง ๆ เพื่อเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             

3 โครงการเยาวชน
รักษKถิ่นรักการ
ท
องเที่ยวเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิต
ชุมชน และอนุรักษKฟ]^นฟู
แหล
งท
องเที่ยวภายใน
ทองถิ่นเขาสู
ประชาคม 
อาเซียน  

5,000 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             

4 โครงการเพิ่ม จัดกิจกรรมเพิ่ม 8,000 ตําบล กองคลัง             
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
ตลาดสด อบต. 
ดอนแกว 

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตลาดสด อบต.
ดอนแกว  

ดอนแกว 
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๒)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนสู
ชุมชน 

จัดกิจกรรมใหความรูและ
ส
งเสริมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของชุมชนตําบล
ดอนแกว 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการประกวด
และส
งเสริมของดี
ตําบลดอนแกว  

จัดกิจกรรมส
งเสริมของดี 
และผลิตภัณฑKชุมชนตําบล
ดอนแกว และกระตุนให
ผลิตภัณฑKเป[นที่รูจักอย
าง
แพร
หลาย 

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการฝYกทักษะ
อาชีพใหกับเด็กและ
เยาวชน 

ฝYกทักษะอาชีพใหเด็กและ
เยาวชนใชเวลาว
างใหเกิด
ประโยชนK สามารถหารายได
เป[นของตนเอง ตระหนักถึง
คุณค
าของตนเองและเพื่อให
เด็กและเยาวชนห
างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการฝYกอบรม
ดานอาชีพใหแก

ประชาชนในตําบล
ดอนแกว 

อบรมใหความรูและฝYกทักษะ
ในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับสังคมป̀จจุบัน 
เพื่อเป[นการลดป̀ญหาการ
ว
างงานในชุมชนและแกไข
ป̀ญหาเศรษฐกิจในป̀จจุบัน 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการฝYกอบรม
ทักษะอาชีพใหกับ
คนพิการ 

ฝYกอบรมเพื่อใหคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพ  
หารายได ช
วยเหลือตนเอง
ไดไม
เป[นภาระของสังคม   

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการฝYกอบรม
ทักษะอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ 

ฝYกอบรมเพื่อใหผูสูงอายุ
สามารถประกอบอาชีพ  
หารายได ช
วยเหลือตนเองได
ไม
เป[นภาระของสังคม   

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการฝYกอาชีพ
ระยะสั้นตามความ
ถนัด 

ฝYกอาชีพระยะสั้นตามความ
ถนัดใหผูว
างงานในตําบล
ดอนแกว 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการส
งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพ
ใหกับแกนนําสตรีใน
ตําบลดอนแกว 

ดําเนินการส
งเสริมและพัฒนา
อาชีพใหกับแกนนําสตรีใน
ตําบลดอนแกว 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

9 โครงการส
งเสริม
สนับสนนุกิจกรรม
การลงทุนของกลุ
ม
ผลิตภัณฑKชุมชน/
กลุ
มอาชีพ 

ส
งเสริมกลุ
มผลิตภัณฑKชุมชน/
กลุ
มอาชีพ ในการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองในดาน
การคา การลงทุนและดานการ
บริการ เพื่อพัฒนาความ 
สามารถในการแข
งขันและ
พึ่งพาตนเองไดอย
างยั่งยืน 

50,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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๒)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
2.3  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเกษตร 
เขตเมือง 

ส
งเสริมใหประชาชนมีการ  
ปลูกผักไวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ทําใหมผีักที่
ปลอดภัย ไดบริโภค ลด
ค
าใชจ
ายจากการซื้อผักเพื่อ
บริโภค และเพิ่มรายไดให
ครัวเรือนจากการจําหน
ายผัก
ที่เหลือจากการบริโภค รวมทั้ง
เป[นการสรางแหล
งอาหาร 
ในชุมชน  

40,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 

            

2 โครงการส
งเสริม
การปลูกไมผลเพื่อ
เพิ่มรายได
ครัวเรือน 

ฝYกอบรมวิธีการขยายพันธุKพืช
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน
พันธุKพืชที่ดีมีคุณภาพระหว
าง
กันในชุมชนรวมทั้งเป[นการ
อนุรักษKพันพืชไมผลทองถิ่น
ของตําบล 

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 

            

3 โครงการประชา 
สัมพันธKและเผยแพร

ขอมูลข
าวสารดาน
การเกษตร(จดหมาย
ข
าวเกษตรกร 
ดอนแกว) 

ประชาสัมพันธKและเผยแพร

ขอมูลข
าวสารดานการเกษตร
และการดําเนนิงานส
งเสริม
ดานการเกษตร ของ อบต.
ดอนแกว และเกษตรกรใน
ตําบล 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝYกอบรม
การทําการเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม
เพื่อคุณภาพทาง
ผลผลิต 

ฝYกอบรมเกษตรกรให
ไดรับความรูเรื่องการทํา
การเกษตรที่ดีเหมาะสม 
สามารถนําไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตใหดียิ่งขึ้น 

20,000 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 

            

5 โครงการฝYกอบรม
อาชีพเกษตรกร 
ระยะสั้นใหแก

เกษตรกร 

ฝYกอบรมอาชีพเกษตรระยะ
สั้นใหแก
เกษตรกร  
ใหสามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพเพิ่มรายได 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 

            

6 โครงการเพิ่มพูน
ทักษะและ
ประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ 
บริหารศูนยKบริการ 
และถ
ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตรประจํา 
ตําบลดอนแกว 
 
 
 

ฝYกอบรมและศึกษาดูงาน
ดานการเกษตร และการ 
ประชุมประจําเดือนของ
คณะกรรมการศูนยKฯ และ
ผูนํากลุ
มอาชีพ ดานการ 
เกษตรในตําบล 

25,000 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

อบรมใหความรูเรื่องการ
แปรรูปผลผลิตทางการ 
เกษตร เพื่อเป[นการเพิ่ม
มูลค
าใหผลผลิตทางการ
เกษตร 

10,000 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 

            

8 โครงการผลิต 
ไบโอดีเซล 

ส
งเสริมการผลิตน้ํามัน 
ไบโอดีเซล เพื่อลดตนทุน
การผลิตและลดการใช
พลังงานธรรมชาติ 

15,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 
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3)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาแหล+งน้ํา 
 3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขุดลอก
ลําเหมืองภายใน
ตําบลดอนแกว  
 

กําจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลต
างๆ 
บริเวณลําเหมืองทุกหมู
บาน
ภายในตําบล  

250,000 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

กองช
าง 
 

            

 
3)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาแหล+งน้ํา 
 3.2  แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น ดาน
การเกษตรและ
แหล
งน้ํา  
 

สํารวจขอมูลป`ญหาความ
ตองการพื้นฐานดาน
การเกษตรและแหล
งน้ําของ
ประชาชนในพื้นที่ และ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่นดาน
การเกษตรและแหล
งน้ํา 

10,000 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 
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๔)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
 ๔.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการดาน
สาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถ
ายโอนใหแก

องคKกรปกครองส
วน
ทองถิ่น 

เพื่อจ
ายเป[นการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
ดานสาธารณสุขสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชนตําบล
ดอนแกว 

1,000,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

2 โครงการควบคุมดูแล
กิจการที่เป[นอันตราย
ต
อสุขภาพ 

เพื่อใหสถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอบัญญัติของ 
อบต.ดอนแกว 

8,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

3 โครงการส
งเสริม
สุขภาพดาน 
อาชีวอนามัย 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การส
งเสริมสุขภาพดาน
อาชีวอนามัยแก

กลุ
มเป@าหมายและสํารวจ
ขอมูลที่เกี่ยวของ 
 
 
 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการการจัดการ
เพื่อความมั่นคงทาง
อาหารและเฝ@าระวัง
ระดับสารเคมีในเลือด 

ส
งเสริมการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย สรางมาตรฐาน
อาหารในพื้นที่ เฝ@าระวัง
วัตถุดิบที่จะประกอบ
อาหาร สรางช
องทางการ
เขาถึงอาหารปลอดภัย ใน
กลุ
มหญิงตั้งครรภK เด็ก
ผูสูงอายุ ผูปPวยหรือ
ประชาชนทั่วไปไดบริโภค
อาหารปลอดภัย 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

5 โครงการคุมครอง
ผูบริโภคดาน
สาธารณสุข 

ควบคุมและเฝ@าระวังสนิคา
อุปโภคบริโภคที่จําหน
ายให
เป[นสินคาที่ดี มีมาตรฐาน  

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

6 โครงการเฝ@าระวังทาง
สุขาภิบาลอาหาร 

ดําเนินการควบคุมและ
ป@องกันการเกิดโรคที่มี
อาหาร น้ํา ผูสัมผัส อาหาร
และภาชนะ สัมผัสอาหาร 
และสถานประกอบอาหาร
จําหน
ายอาหารในตําบล
ดอนแกว ตามเกณฑK
มาตรฐานของกรมอนามัย
(อาหารสะอาด รสชาติ
อร
อย)  

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            



 
 
 

30 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการพัฒนาตลาด
สดองคKการบริหารส
วน
ตําบลดอนแกว ดาน
สุขาภิบาลตลาดสด 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณKที่
จําเป[นในการดําเนินงาน
ดานสุขาภิบาลตลาดสด ,           
การลางตลาด การตรวจ
สารปนเป]^อนในอาหาร 
การใหความรูแก
ผู
จําหน
ายอาหารและผู
สัมผัสอาหาร การ
ดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภค ใหไดสินคาที่
ปลอดภัย ราคาเป[นธรรม 
  

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

8 โครงการป@องกันและ
ควบคุมโรคสู
อาเซียน
และใหความรูเรื่องการ
ควบคุมป@องกันโรค
ใหกับประชาชน 

ดําเนินการป@องกันและ
ควบคุมโรคติดต
อในพื้นที่
ทั้งโรคอุบัติใหม
อุบัติ
ซ้ํา หรือภัยสุขภาพ ภัย
คุกคามอื่นๆ ตลอดจน
สรุปบทเรียน วิเคราะหK
สังเคราะหK ขอมูลที่เป[น
ประโยชนKต
อการป@องกัน
และควบคุมโรค  
 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            



 
 
 

31 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการป@องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

ดําเนินการป@องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก
ไม
ใหมีความรุนแรง ส
งผล
ใหเกิด อันตรายกับ
ชีวิต รวมทั้งใหประชาชน
มีส
วนร
วมในการป@องกัน
ตนเองจากไขเลือดออก  

60,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

10 โครงการป@องกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก 

อบรมใหความรูในการ
ป@องกันและควบคุมโรค
ไขหวัดนก ปฏิบัติงานพ
น
สารเคมีทําลายเชื้อโรคใน
สถานที่เลี้ยงสัตวKปdก เพื่อ
เป[นการป@องกันการเกิด
โรคในพื้นที่ 

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

11 โครงการป@องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

อบรมใหความรูและ
ประชาสัมพันธKการ
ป@องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา ดําเนินการฉีด
วัคซีนป@องกันโรคและ
ดําเนินการอื่นๆตาม
แนวทางกระทรวง 
มหาดไทย 

50,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            



 
 
 

32 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการสัตวKปลอดโรค 
คนปลอดภัย (Rabies 
Zero) 

เฝ@าระวังและดําเนนิงาน
ตามตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟ@าจุฬาภรณวลัยลักษณK 
อัครราชกุมารี โดยมีพระ
ประสงคKใหโรคพิษสนุัขบา
หมดไปจากประเทศไทย
ภายในปd 2563 

72,300 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

13 โครงการควบคุม
ป@องกันโรคเอดสKและ
ป@องกันการทองไม

พรอม 

ดําเนินโครงการควบคุม
ป@องกันโรคเอดสKและ
ป@องกันการทองไม

พรอม เพื่อเป[นการป@องกัน
และควบคุมโรค ตลอดจน
พัฒนาทักษะชีวิตใหกับ
วัยรุ
น และนักเรียนใน
พื้นที่  ป@องกันภาวะเสี่ยงต
อ
สุขภาพและการดําเนินชีวิต 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพใหกับ
อาสาสมัครดานการ
ควบคุมโรคตําบลดอน
แกวและบุคลากรของ 
อบต.ดอนแกว 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครดานการ
ควบคุมโรคตําบลดอน
แกว และบุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติงานควบคุมป@องกัน
โรคตดิต
อจากสัตวKสู
คน   

30,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            



 
 
 

33 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการลดป̀จจัยเสี่ยง
จากสุราและบุหรี่ หมู
ที่ 
7 บานสันเหมือง 
ตําบลดอนแกว อําเภอ
แม
ริม จังหวัดเชียงใหม
 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรม        
ลดป̀จจัยเสี่ยงจากสุรา
และบุหรี่ ใหมีความ
เหมาะสมกับป̀ญหาและ
บริบทของชุมชน 

7,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

16 โครงการส
งเสริมและ
ป@องกันภาวะพร
อง
ไอโอดีน หมู
ที่ 7 บาน
สันเหมือง ตําบลดอน
แกว อําเภอแม
ริม 
จังหวัดเชียงใหม
 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรม
ส
งเสริมและป@องกันภาวะ
พร
องไอโอดีน ใหมีความ
เหมาะสมกับป̀ญหาและ
บริบทของชุมชน 

6,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

17 โครงการส
งเสริมการ
คัดแยกขยะและใช
ประโยชนKจากขยะ หมู

ที่ 7 บานสันเหมือง 
ตําบลดอนแกว อําเภอ
แม
ริม จังหวัดเชียงใหม
 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรม
ส
งเสริมการคัดแยกขยะ
และใชประโยชนKจากขยะ 
ใหมีความเหมาะสมกับ
ป̀ญหาและบริบทของ
ชุมชน 

7,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            



 
 
 

34 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการดูแลผูสูงอายุ 
หมู
ที่ 8 บานชะเยือง 
ตําบลดอนแกว อําเภอ
แม
ริม จังหวัดเชียงใหม
 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรม
ดูแลผูสูงอายุ ใหมีความ
เหมาะสมกับป̀ญหาและ
บริบทของชุมชน 

7,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

19 โครงการส
งเสริมและ
ป@องกัน ภาวะพร
อง
ไอโอดีน หมู
ที่ 8 บาน
ชะเยือง  ตําบลดอน
แกว อําเภอแม
ริม 
จังหวัดเชียงใหม
 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรม
ส
งเสริมและป@องกัน ภาวะ
พร
องไอโอดีน ใหมีความ
เหมาะสมกับป̀ญหาและ
บริบทของชุมชน 

6,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

20 โครงการส
งเสริมการ
คัดแยกขยะและใช
ประโยชนKจากขยะ หมู

ที่ 8 บานชะเยือง 
ตําบลดอนแกว อําเภอ
แม
ริม จังหวัดเชียงใหม
 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรม
ส
งเสริมการคัดแยกขยะ
และใชประโยชนKจากขยะ 
ใหมีความเหมาะสมกับ
ป̀ญหาและบริบทของ
ชุมชน 
 

7,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            



 
 
 

35 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการพัฒนางาน
แพทยKแผนไทยตําบล
ดอนแกวสู
องคKกรเพื่อ
สังคม 

ฝYกอบรมและพัฒนางาน
บุคลากรใหไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ
ความรูดานการแพทยK
แผนไทยเพิ่มเติมในงาน
บริการการแพทยKแผนไทย
ในโรงพยาบาลชุมชน
ตําบลดอนแกว        

30,000 ตําบล 
ดอนแกว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล
ดอนแกว 

            

22 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ตําบล
ดอนแกว 

อบรมและพัฒนา อสม. 
ใหมีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะดาน เป[นคนดี  
คนเก
ง สามารถ ทํางาน
ไดอย
างมีประสิทธิภาพ       

100,000 ตําบล 
ดอนแกว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล
ดอนแกว 

            

23 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน
ตําบลดอนแกว 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในส
วนงาน
โรงพยาบาลชุมชนตําบล
ดอนแกวใหมีการพัฒนาการ
ทํางานเป[นทีม การร
วม
กําหนดยุทธศาสตรKการ
พัฒนาขององคKกร 

50,000 ตําบล 
ดอนแกว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล
ดอนแกว 

            



 
 
 

36 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการคนหา 
คัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูกและเตานม
ในหญิงวัยเจริญพันธุK 

ดูแลสุขภาพและคนหา 
คัดกรองบุคคลที่มีภาวะ
เสี่ยงต
อการเป[นมะเร็ง 
ปากมดลูกและเตานมใน
หญิงวัยเจริญพันธุK  

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล
ดอนแกว 

            

25 โครงการออกหน
วย
เคลื่อนที่บริการผูปPวย
เรื้อรัง 

ออกหน
วยบริการดาน
สาธารณสุข เพื่อใหผูปPวย
โรคเรื้อรังไดเขาถึงบริการ
สุขภาพอย
างทั่วถึง 

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล
ดอนแกว 

            

26 โครงการใหบริการดูแล
ผูปPวยที่มีภาวะพึ่งพิง 
ที่บาน (care giver) 
 

ใหบริการดูแลผูปPวยที่มี
ภาวะพึ่งพิงที่บาน เพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลผูปPวย
ที่บานใหมีประสิทธิภาพ
และสรางการมีส
วนร
วม
ของประชาชน 

40,000 ตําบล 
ดอนแกว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล
ดอนแกว 

            

27 โครงการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก   

ดําเนินกิจกรรมคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก เพื่อ
ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การอบรม
เลี้ยงดูเด็กใหเติบโตและ
พัฒนาอย
างมีคุณภาพ 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล
ดอนแกว 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการปรับระบบ
การควบคุมการติดเชื้อ
ในงานรักษาพยาบาล 

พัฒนาและเพิ่มพูนความรู
ความชํานาญและความ 
สามารถในการดําเนินงาน
ป@องกันและควบคุมการติด
เชื้อแก
บุคลากรของโรง 
พยาบาล ชุมชนตําบลดอน
แกว ใหสามารถนําความรูไป
ประยุกตKใชในการทํางานของ
ตนเองไดอย
างมีประสิทธิภาพ 
ไดแลกเปลีย่นเรยีนรู
ประสบการณKและป̀ญหา
ต
างๆ อันจะส
งผลต
อการ
ยกระดับคุณภาพการบริการ
ดานการรักษาพยาบาลที่ได
มาตรฐาน 
 
 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล
ดอนแกว 
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4) ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
 4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห( 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสา 
สมัครในการดูแล
คนพิการในชุมชน 

บูรณาการการทาํงานร
วมกัน
ระหว
างอาสาสมัครและภาคี
เครือข
ายและเสริมสรางทกัษะ
ดานการดูแลคนพกิารในชุมชน
ใหกับอาสาสมัครและผูดูแลหรือ
ญาติคนพกิาร  

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการศูนยKฟ]^นฟู
สมรรถภาพ 
คนพิการ ผูสูงอายุ 
ในชุมชนตําบล
ดอนแกว 

พัฒนาศูนยKฟ]^นฟูสมรรรถภาพ
คนพิการ ผูสูงอายุในชุมชน
ตําบลดอนแกวใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถเป[น
แหล
งเรียนรูใหกับภาคีเครือข
าย
ได 

23,000 
 

วัด 
สันเหมือง
ประชาราม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการส
งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับ
คนพิการ ผูสูงอายุ 
และผูประสบ
ป`ญหาทางสังคม
ภายในตําบล 
ดอนแกว 

1) กิจกรรมอาสาสมัครเยี่ยม
บานคนพิการ ผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาสในชุมชน 
2) กิจกรรมการช
วยเหลือ
ประชาชนภายในตําบล 
ดอนแกว       

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเสริมสราง
ทักษะในการดูแล
ผูสูงอายุทีบ่าน 
(อผส.) 

เสริมสรางทกัษะอาสาสมัครและ
สมาชิกในครอบครัว        ใหมี
ทักษะที่ดีในการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชน 
และใหผูสูงอายุสามารถดูแล
และช
วยเหลือตนเองได 
 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

          
 

  

5 โครงการชมรม
ผูสูงอายุ 

จัดกิจกรรมส
งเสริมใหผูสูงอายุ
ภายในตําบลมีสุขภาพสมบูรณK 
แข็งแรงและมีทกัษะการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสมกับช
วงวัย 
 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

40 
 

5) ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
         5.1  แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝYกอบรม
เสริมสรางทักษะ
การพูดภาษา 
ต
างประเทศเพื่อ
เตรียมพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

ส
งเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะการพูด
ภาษาต
างประเทศ 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนในเขต
ตําบลดอนแกว 

1) กิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธK 
2) กิจกรรมแข
งขันทักษะ
ทางวิชาการ  

50,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองการศึกษาฯ             

3 ค
าใชจ
ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน 

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียนดอนแกว
เนรมิตป`ญญา 

100,000 โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 

            

4 ค
าใชจ
ายในการ
พัฒนาแหล
งเรียนรู
ของโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาแหล
งเรียนรูของ
โรงเรียนดอนแกวเนรมิต
ป`ญญา 

50,000 โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 

            

5 ค
าใชจ
ายในการ
รณรงคKป@องกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

รณรงคKป@องกันป`ญหา     
ยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนดอนแกวเนรมิต
ป`ญญา 

21,000 โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการส
งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ทองถิ่น (ค
าปจ̀จัย 
พื้นฐานสาํหรับ
นักเรียนยากจน) 

เพื่อจ
ายเป[นค
าป`จจัย
พื้นฐายสําหรับนักเรียนที่มี
ฐานะยากจน 

7,000 โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 

            

7 โครงการสนบัสนนุ
ค
าใชจ
ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต

ระดับอนุกรมจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1) ค
าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)  
2) ค
าหนังสือเรียน   
3) ค
าอุปกรณKการเรียน  
4) ค
าเครื่องแบบนักเรียน  
5) ค
ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  

1,446,475 โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 

            

8 โครงการส
งเสริม
ศักยภาพนักเรียน   

1) กิจกรรมส
งเสริมทักษะ
การคิดและทักษะชีวิต
นักเรียน (สุข)   
2) กิจกรรมเด็กดีมีคุณภาพ
และเป[นเลิศทาง
วิชาการ (เก
ง) 
3) กิจกรรมสรางคนดีสู

สังคม (ดี)   
4) กิจกรรมวันสําคัญต
างๆ  
 
 

145,500 โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการยกระดับ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดาน
วิชาการ 

1) กิจกรรมการนิเทศภายใน  
2) กิจกรรมการปรับหลักสูตร
สถานศึกษา 
3) กิจกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา , 
แผนปฏิบัติการประจําปd
งบประมาณ , แผนปฏบิัติการ 
ประจําปdการศึกษา 

5,000  โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 

            

10 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนและการ
บริหารสถานศึกษา 

1) กิจกรรมจัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน   
2) กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาต
างประเทศ 
3) กิจกรรมผูบริหารงาน       
มืออาชีพ   

274,000  โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 

            

11 โครงการส
งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู

ทศวรรษที่ 21  

1) กิจกรรมประชุมผูปกครอง
เพื่อแจงผลการดําเนินงาน  
2) กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา   
3) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส
งเสริม
ศักยภาพครมูุ
งสู
ทศวรรษ 
ที่ 21 (ครูพันธุKใหม
ใฝPเรียนรู)  
4) กิจกรรมวันครู    
5) กิจกรรมอบรมเชิง

38,750  โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ปฏิบัติการเพื่อสราง
คุณธรรม จรยิธรรม สําหรับ 
 ครูมืออาชีพ  
 6) กิจกรรมการประเมิน
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากร   

12 โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
โรงเรียน   

1) การปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา 
2) สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการเรียนรู  
3) กิจกรรมเยี่ยมบานและ
ระบบดูแลช
วยเหลือนักเรยีน  

38,000  โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 

            

13 โครงการส
งเสริม
ทักษะการเรียนรู
สู
การเป[นพลเมือง
อาเซียน 
  

1) กิจกรรมจัดหาสื่อการ
เรียนรู (คู
มืออาเซียน)   
2) กิจกรรมกูรูรอบรูเรื่อง
อาเซียน (มัคคุเทศกKนอย)  
3) กิจกรรม  One Special 
Asian   

10,000  โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 

            

14 โครงการฮีตฮอย 
ผญtาคนเมือง   

เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนดอน
แกวเนรมิตป̀ญญา ไดเรียนรู
วัฒนธรรมและประเพณีของ
เชียงใหม
 และเขาร
วม
กิจกรรมตามประเพณ ี

15,000  โรงเรียน 
ดอนแกว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแกว
เนรมิตป`ญญา) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ค
าใชจ
ายในการ
พัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียนบานดอนแกว 

100,000 โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

16 ค
าใชจ
ายในการ
พัฒนาแหล
งเรียนรู
ของโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาแหล
งเรียนรูของ
โรงเรียนบานดอนแกว 

50,000 โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

17 ค
าใชจ
ายในการ
รณรงคKป@องกัน 
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

รณรงคKป@องกันป`ญหา     
ยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนบานดอนแกว 

21,000 โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

18 โครงการส
งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ทองถิ่น (ค
าปจ̀จัย 
พื้นฐานสาํหรับ
นักเรียนยากจน) 

เพื่อจ
ายเป[นค
าป`จจัย
พื้นฐายสําหรับนักเรียนที่มี
ฐานะยากจน 

28,000 โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

19 โครงการสนบัสนนุ
ค
าใชจ
ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต

ระดับอนุกรมจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1) ค
าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)  
2) ค
าหนังสือเรียน   
3) ค
าอุปกรณKการเรียน  
4) ค
าเครื่องแบบนักเรียน  
5) ค
ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  

785,288 โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            



 
 
 

45 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการพัฒนา
ทักษะดานวิชาการ 
ฝPายบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนบาน 
ดอนแกว 

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
2) กิจกรรมแข
งทักษะ
วิชาการ   
3) กิจกรรมพัฒนาการ
บริหารงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
4) กิจกรรมศึกษาแหล
ง
เรียนรูนอกโรงเรียน 

340,000  โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

21 โครงการส
งเสริม 
การเรียนรู 
ศิลปวัฒนธรรม
คุณธรรมและ
บําเพ็ญสาธารณ 
ประโยชนK   

1) กิจกรรมสืบสานภมูิป̀ญญา
พัฒนาทองถิ่น  
2) กิจกรรมเรยีนรูวันสาํคัญ
ของชาติ ศาสนา รัฐพิธี   
3) กิจกรรมความรูคู
ทักษะ
อาชีพ   

30,000  โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

22 โครงการพัฒนา
บรรยากาศการ
จัดการเรียนรูใน
โรงเรียน 

1) กิจกรรมปรับภูมิทัศนK
โดยรอบโรงเรียน   
2) กิจกรรมประชาสัมพันธK
วิชาการ   

30,000 โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

23 โครงการส
งเสริม
และพัฒนา
สมรรถภาพดาน
ร
างกาย  

1) กิจกรรมกีฬานักเรียน
องคKกรปกครองส
วนทองถิ่น 
จํานวน 
2)  กิจกรรมกีฬาสีภายใน   

 55,000 โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            



 
 
 

46 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการสื่อการ
เรียนรูและ
เทคโนโลยี   

1) กิจกรรมพัฒนาสื่อ
อุปกรณKเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียน การ
สอน   
2) กิจกรรมค
าใชจ
าย
อินเตอรKเน็ต   

20,000  โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

25 โครงการการจัด
งานวันเด็กแห
งชาติ  

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห
งชาติ เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดร
วมกิจกรรม
และแสดงออกในทาง
สรางสรรคK 

55,000 โรงเรียน 
บานดอนแกว 

 กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียน 

บานดอนแกว) 

            

26 โครงการส
งเสริม
ดานวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ
เด็ก  

1) กิจกรรมจัดทําแผน 
ปฏิบัติงาน   
2) กิจกรรมนิเทศภายใน   
3) กิจกรรมจัดทํา
หลักสูตร   
4) กิจกรรมจัดทําแผนจัด
ประสบการณK   
5) กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน   
6) กิจกรรมพัฒนาเด็กดาน
ร
างกาย   
 

43,000 ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 1 

กอง 
การศึกษาฯ 

            



 
 
 

47 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7)  กิจกรรมพัฒนาเด็กดาน
อารมณK-จิตใจ  
8) กิจกรรมพัฒนาเด็กดาน
สังคม   
9) กิจกรรมวันสําคัญ   
10) กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง (พืชผักสวนครัว  
ตนไมของหนู) 
11) กิจกรรมพัฒนาการ
ดานสติป`ญญา   

27 โครงการพัฒนา 
การจัดการเรียน
การสอนและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย   

จัดหาสื่อการเรียนรูอย
าง
เพียงพอและใหครูสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดอย
างหลากหลาย 
ตลอดจนใหมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานระดับ ประเทศ 

15,000 ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 1 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

28 โครงการส
งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสู
ศตวรรษ
ที่ 21   

1) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส
งเสริม
ศักยภาพครูมุ
งสู
ทศวรรษ
ที่ 21 (ครูพันธุKใหม
ใฝP
เรียนรู) 
2) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสราง

12,000 ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 1 

กอง 
การศึกษาฯ 

            



 
 
 

48 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ครูมืออาชีพ   
3) กิจกรรมการประเมิน
ศักยภาพในการปฏิบัตงิาน
ของครูและบุคลา     

29 โครงการส
งเสริม
สนับสนนุการ
บริหารจัดการศูนยK
พัฒนาเด็กเล็ก 

1) ปรับปรุงภูมิทัศนK /
สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก   
2) พัฒนา/ปรับปรุงแหล
ง
เรียนรู   
3) กิจกรรมเยี่ยมบานและ
ระบบดูแลช
วยเหลือ
นักเรียน  

20,000  ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 1 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

30 โครงการสื่อสาร
ภาษาอาเซียน   

พัฒนาศักยภาพเด็กใหมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ส
งเสริมพัฒนาการจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอม 
ใหเด็กมีความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3,000  ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 1 

กอง 
การศึกษาฯ 

            



 
 
 

49 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31 โครงการนอง 
เปuนคนเมือง 
เจียงใหม
   

จัดกิจกรรมใหเด็กในศูนยK
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนแกว 
1 ไดเรียนรูวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
และประเพณีของเชียงใหม
 
ไดเขาร
วมกิจกรรมตาม
ประเพณีทองถิ่น 

5,000  ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 1 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

32 โครงการส
งเสริม
พัฒนาการดาน
ร
างกาย   
 
 

1) กิจกรรมกีฬาสี   
2) กิจกรรมพ
อครัวแม
ครัวตัว
นอย   
3) กิจกรรมหนูนอยรัก
สุขภาพ   

5,000  ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

33 โครงการส
งเสริม
พัฒนาการดาน
อารมณKและจิตใจ 

ส
งเสริมพัฒนาการดาน
อารมณKและจิตใจ เพื่อให
เด็กศูนยKพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแกว 2 มี
พัฒนาการดานอารมณK-
จิตใจเหมาะสมตามวัย       

4,000  ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

34 โครงการส
งเสริม
พัฒนาการดาน
สังคม   

ส
งเสริมพัฒนาการดาน
สังคม เพื่อใหเด็กศูนยK
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอน
แกว 2 มีคุณธรรมและ
ทักษะในการดํารงชีวิตได
เหมาะสมตามวัย 

20,000  ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 

            



 
 
 

50 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 โครงการส
งเสริม
พัฒนาการดาน
สติป`ญญา   

ส
งเสริมพัฒนาการดาน
สติป`ญญา เพื่อใหเด็กมีทักษะ
ในการเรียนรูและพัฒนาการ
ดานสติป`ญญาเหมาะสม 
ตามวัย 

5,000  ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

36 โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู

ครูมืออาชีพ 

เพื่อใหครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย
างมี
ประสิทธิภาพ 

10,000  ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

37 โครงการจัดหา
สื่อและพัฒนา
แหล
งเรียนรู    
 

จัดสภาพแวดลอมทั้งภายใน
หองเรียนและภายนอก
อาคารใหมีความสวยงาม
และเอื้อต
อการเรียนรู 
ของเด็ก 

5,000 ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

38 โครงการ 
ตtามฮีต ตวยฮอย  
ผญtาลานนา   

อนุรักษKภูมิป`ญญาของ
ทองถิ่นและสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่เป[น
เอกลักษณKของทองถิ่น 

1,000 ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

39 โครงการประกัน
คุณภาพและพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัด
การศึกษา   

1) กิจกรรมทําแผนปฏิบัติ
งาน   
2) กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา   

1,500 ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3) กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ  
4) กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

40 โครงการส
งเสริม
ความสัมพันธK
ระหว
างศูนยK
พัฒนาเด็กเล็ก
ผูปกครองและ
ชุมชน   

สรางความตระหนักใหทุก
ฝPายที่เกี่ยวของใหเขามามี
ส
วนร
วมในการจัด
การศึกษาในเด็กปฐมวัย
ใหมีคุณภาพ 

3,000 ศูนยKพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ดอนแกว 2 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

41 โครงการ
ปรับปรุง/
ซ
อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ 

ปรับปรุง/ซ
อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนบานดอนแกว 
และโรงเรียนดอนแกว
เนรมิตป̀ญญา 

400,000 ร.ร.บาน 
ดอนแกว 

และ 
ร.ร.ดอนแกว 

  เนรมิตป̀ญญา 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

42 โครงการมุม 
นักอ
าน 

จัดหามุม/สถานที่อ
าน
หนังสือ เพื่อส
งเสริมการ
เรียนรูของพนักงาน
เจาหนาที่ของ อบต. 
ตลอดจนประชาชนใน
ตําบลดอนแกว 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กอง 
การศึกษาฯ 
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5) ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค

. 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการการแข
งขัน
กีฬาดอนแกวเกมสK 

จัดการแข
งขันกีฬาดอนแกว
เกมสK เพื่อส
งเสริมกิจกรรม
การออกกําลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชนในตําบลดอนแกว 

200,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองการศึกษาฯ              

2 โครงการการแข
งขัน
กีฬาตานยาเสพติด 

จัดการแข
งขันกีฬาตานยา
เสพติด เพื่อส
งเสริมกิจกรรม
การออกกําลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชนในตําบลดอนแกว 

100,000 ตําบล 
ดอนแกว 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

            

3 โครงการส
งเสริมและ
พัฒนาการกีฬา 

ดําเนินการส
งเสริมและ
พัฒนาการกีฬา จัดการ
แข
งขันกีฬาหรือการส
ง
นักกีฬาเขาร
วมการแข
งขัน 

200,000 
 

อบต. 
ดอนแกว 

กอง 
การศึกษา ฯ  

            

4 โครงการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพของ 
อบต.ดอนแกว 

ส
งเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพของประชาชน
ตําบลดอนแกว 
 

43,200 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

กอง 
การศึกษาฯ 
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6) ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านสังคม 
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันละอ
อน
ดอนแกว ตามรอย
พ
อ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล 
ดอนแกว 
 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             

2 โครงการคนไทย 
ใจอาสา 
 

ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ในตําบลมีจิตสาธารณะ 
และมีจิตอาสา 
 
 

60,000 ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             
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6) ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านสังคม 
 6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนช
วง
เทศกาล 

ตั้งจุดบริการประชาชนช
วง
เทศกาล เพื่อบริการ
นักท
องเที่ยวและลดป`ญหา
อุบัติเหตุช
วงเทศกาลต
างๆ 

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            

2 โครงการจัดทําคู
มือ
อัคคีภัยและอพยพหนี
ไฟ สําหรับอาคาร
หอพักและที่พักอาศัย 

จัดทําคู
มืออัคคีภยัและอพยพ
หนีไฟสําหรับอาคารหอพัก
และที่พักอาศัย เพื่อให
ประชาชนมีความรูในการ
ป@องกันและระงับอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            

3 โครงการซอมแผน
ป@องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ซอมแผนป@องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานดานการป@องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

20,000 อบต. 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            

4 โครงการป@องกัน 
ช
วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

เตรียมความพรอมในการให
ความช
วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ตําบลดอนแกวและพื้นที่
ขางเคียงกรณีการเกิดสาธารณ
ภัยและอุบัติเหต ุ
 
 

100,000 อบต.  
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            



 
 
 

55 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการฝYกอบรม
ทบทวน และพัฒนา
ศักยภาพ อปพร.และ
เจาหนาทีป่ระจําศูนยK 

ฝYกทบทวนและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. และ
เจาหนาที่ประจําศูนยK เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานดานการป@องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

40,000 อบต.  
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

    
 

        

6 โครงการฝYกอบรม
อาสาสมัครป@องกันภัย
ฝPายพลเรือน (อปพร.) 

ฝYกอบรม อปพร. เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานดานการป@องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 20,000 อบต. 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            

7 โครงการเป@องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
(รั้วโรงเรียน) 

จัดกิจกรมสรางความรูให
นักเรียนนักศึกษา เพื่อลด
ป`ญหาความเสี่ยงดานยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

5,000 อบต. 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            

8 โครงการเสริมสราง
ทักษะการป@องกันการ
จมน้ําในเด็กอายุต่าํ
กว
า 15 ปd  

สรางความรูความเขาใจใน
การป@องกันตนเองจากการ
จมน้ําและฝYกทักษะการ
ลอยตัวสําหรับเด็กอายุต่ํา
กว
า 15 ปd 

20,000 อบต.  
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            

9 โครงการเสริมสราง
ทักษะผูช
วยเหลือชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (CPR) 

เสริมสรางทักษะผูช
วยเหลือ
ชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 
เพื่อใหประชาชนในครัวเรือน
สามารถปฏิบัติการช
วยฟ]^น
คืนชีพได 
 

20,000 อบต. 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการใหความรูดาน
อัคคีภัยและดับเพลิง
เบื้องตนในสถานศึกษา 

ใหความรูดานอัคคีภัยและ
ดับเพลิงเบื้องตนใน
สถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษา รูวิธีการดับเพลิง 
การใชเครื่องดับเพลิงเบื้องตน 

30,000 อบต. 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            

11 โครงการอบรมและ
ทบทวนการปฏิบตัิงาน
ดานการแพทยKฉุกเฉิน
เบื้องตน 

อบรมและทบทวนการ
ปฏิบัติงานดานการแพทยK
ฉุกเฉินเบื้องตนใหแก
 อปพร. 
เพื่อใหมีความรูและทักษะใน
การปฐมพยาบาลเบื้องตนได
อย
างถูกตอง 

20,000 อบต. 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

57 
 

6) ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านสังคม 
 6.3  แผนงานสังคมสงเคราะห( 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช
วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา
ใหมีงานทําในช
วง
ปIดภาคเรียน 

ส
งเสริมใหเด็กและเยาวชนใน
ตําบลเกิดทักษะและ
ประสบการณKที่ดีสาํหรับ 
การทํางานในอนาคตไดเรียนรู
จากการปฏิบัติจริงและใหมี
รายไดในช
วงปIดภาคเรียน  
 
 

60,000 อบต. 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการพัฒนา
วิทยาลัยจิตอาสา 
 

ส
งเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินการของวิทยาลัยจิต
อาสาเพื่อเสริมสรางสงัคมที่ดี
มีคุณภาพและมีจิตอาสา 
 
 

15,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
กองทุนพลเมือง 
จิตอาสาตําบล 
ดอนแกว  
 

พัฒนาศักยภาพของสมาชิก
พลเมืองจิตอาสาในตําบล 
ดอนแกวและสรางความ
เขมแข็งของกองทุนพลเมือง 

7,500 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการวันถักทอ
สายใย รอยดวงใจ
คนพิการ สาน
สัมพันธKผูสูงวัย 

เพื่อเผยแพร
ขอมูลข
าวสาร
ดานสทิธิและการเขาถึงสิทธิ
ต
างๆ ของคนพิการ และ
ผูสูงอายุในชุมชนและสราง
เครือข
ายในการช
วยเหลือ 
คนพิการและผูสูงอายุ สู
 
การมีคุณภาพชีวิตทีด่ี  
 

25,000 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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6) ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านสังคม 
 6.4  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคม
เขมแข็ง (พาลูก 
จูงหลานเขาวัด) 

ปลูกฝ`งพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมใหแก
เด็ก เยาวชน
และครอบครัวในชุมชนตําบล
ดอนแกว 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการครอบครัว 
สรางสุข  

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
สถาบนัครอบครัวในการ
ป@องกันการกระทําความ
รุนแรงต
อเด็กและสตรีใน
ครอบครัว 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการครอบครัว
สุขสันตKอยู
ดวยกัน
วันอาทิตยK 

ส
งเสริมใหสมาชิกใน
ครอบครัวไดใชเวลาว
างทาํ
กิจกรรมร
วมกัน และสราง
ความตระหนักถึงบทบาท
หนาที่ของสมาชิกภายใน
ครอบครัว 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล 

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 
เพื่อกระตุนใหทุกภาคส
วน
ของสังคมตระหนักถึงความ 
สําคัญของกลุ
มสตรี โดย
คํานึง ถึงศักดิ์ศรีคุณค
าความ
เสมอภาคทั้งหญิงและชาย 

15,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            



 
 
 

60 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการเตรียมตัว 
ก
อนตาย  

จัดกิจกรรมใหความรูในการ
วางแผนการดําเนนิชีวติและ
การปรับตัวในช
วงวัยสูงอายุ  

8,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการเตรียมตัว
ก
อนสูงวัย 

จัดกิจกรรมใหความรูในการ
เตรียมความพรอมทั้งกายและ
ใจก
อนเขาสู
วัยผูสูงอายุ 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการธรรมะ
สัญจร 
 

เพื่อใหผูสูงอายุไดนอมนาํ
หลักธรรมมาใชในการดําเนนิ
ชีวิตประจําวัน 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการบานสวย
ดวยมือเรา 

ส
งเสริมใหสมาชิกในครอบครัว
ไดใชเวลาว
างทํากิจกรรม
ร
วมกันและเพื่อปรับภูมิทัศนK
และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีขึ้น 

15,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

9 โครงการเฝ@าระวัง
และเตือนภัยทาง
สังคม 

ส
งเสริมใหคนในชุมชนเขามามี
บทบาทในการดําเนินการแกไข
และเฝ@าระวังภัยทางสังคม 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

10 โครงการพัฒนา
โรงเรียนฮอมสุข
ตําบลดอนแกว 

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของระบบการทํางานโรงเรียน 
ฮอมสุข 

15,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ
ม
ผูสูงอายุในตําบล
ดอนแกว 

พัฒนาศักยภาพกลุ
มผูสูงอายุ 
ใหมีความรู ความเขาใจในการ
ดําเนินงานดานการพัฒนา
ศักยภาพและการดําเนินงาน
ของกลุ
มผูสูงอายุไดอย
างถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            



 
 
 

61 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ 
กรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ดอนแกว 

ฝYกอบรมเพื่อส
งเสริมบทบาท
หนาที่ในการทํางาน และพัฒนา
ศักยภาพดานต
างๆใหแก

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลดอนแกว  

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยK
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลดอนแกว 
(ศพค.) 

ฝYกอบรมเพื่อส
งเสริมบทบาท
หนาที่ในการทํางานและพัฒนา
ศักยภาพดานต
างๆ ใหแก

คณะกรรมการศูนยKพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบล 
ดอนแกว 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน
ตําบลดอนแกวเพื่อ
กาวสู
ประชาคม
อาเซียน 

พัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ใหกับสภาเด็กและเยาวชนสราง
ความเขาใจในการทํางานของ
สภาเด็กและเยาวชน และ
สามารถปฏิบัตหินาที่ไดอย
าง
ถูกตองและเป[นการ
เตรียมพรอมเขาสู
การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
ประชาคมอาเซียน 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

15 โครงการเพิ่มพื้นที่
สรางสรรคKสําหรับ
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สรางสรรคK 
เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุมกันจากภัยอันตราย
รอบตัวและใหเด็กและเยาวชน
สามารถประพฤตตินเป[น
แบบอย
างที่ดี 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการคณะกรรมการ
พัฒนาสตรตีําบล 
ดอนแกว 

ส
งเสริมใหคณะกรรมการพัฒนา
สตรตีําบลดอนแกวมีทักษะ 
ความรูในการบริหารจัดการ
กลุ
มสตรตีําบลดอนแกว  

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

17 โครงการเยาวชน
พันธุKดี ใส
ใจภูมิวิถี
ป`ญญาลานนา 

ส
งเสริมใหเด็กและเยาวชน  
ใชเวลาว
างใหเกิดประโยชนK 
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ และ
สืบสานศิลปะพื้นบานลานนา 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

18 โครงการรณรงคKดาน
สิทธิมนุษยชนและ
ต
อตานการคามนุษยK
ในชุมชน 

ดําเนินการหาแนวทางแกไข
และเสริมสรางเครือข
ายการ
เฝ@าระวังปญ̀หาการคามนุษยK
ในชุมชน   

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

19 โครงการสานสายใย
วัยใสกับผูสงูวัย 

จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธKอันดรีะหว
างเด็ก
และเยาวชนกับผูสูงอายุ ใหมี
การใชเวลาว
างใหเกิดประโยชนK
และเป[นการบรรเทาป̀ญหา
ช
องว
างระหว
างวัย 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

20 โครงการใหความรู
และส
งเสริมบทบาท
สตรี “แม
ศรีเรือน 
ดอนแกว”  

จัดกิจกรรมใหความรูและ
ส
งเสริมบทบาทสตรีและ
ระลึกถึงบทบาทการเป[น 
แม
ศรีเรือนในครอบครัว 
 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการเฝ@าระวัง
และคุมครองเด็ก
ภายในตําบลดอน
แกว 

สรางการมีส
วนร
วมในชุมชน
ในการเฝ@าระวังและคุมครอง
เด็กภายในตําบล เพื่อป@องกัน
ป`ญหาการกระทําผิดและ
ป`ญหาอาชญากรรมในเด็ก
และเยาวชน 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

22 โครงการฝYกอบรม
การเลี้ยงดูบุตร 

อบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการอบรมเลี้ยงดู 
การดูแลเอาใจใส
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต พรอมปฏิบัติดูแล
เกี่ยวกับโภชนาการสําหรับ
เด็กที่ถูกตอง 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

23 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัว 

ส
งเสริมกระบวนการสราง
ความอบอุ
นและเขมแข็งของ
สถาบนัครอบครัวผ
านการทํา
กิจกรรมร
วมกัน เพื่อเป[น
กลไกเสริมสรางสถาบนั
ครอบครัวใหเขมแข็งและเป[น
รูปธรรม 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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6) ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านสังคม 
 6.5  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61  พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(โครงการสราง
หลักประกันดาน
รายไดใหแก

ผูสูงอายุ) 

เพื่อจ
ายเป[นค
าเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปd
บริบูรณKขึ้นไป ตามระเบียบ
หนังสือกรมส
งเสริมการ
ปกครองส
วนทองถิ่น  

13,664,400 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(โครงการเสรมิสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหกับคนพิการ) 
 

เพื่อจ
ายเป[นเบี้ยความพิการ
สําหรับคนพิการที่มีบัตร
ประจําตัวคนพิการ ออกโดย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยK ตาม
ระเบียบหนังสือกรมส
งเสริม
การปกครองส
วนทองถิ่น 

3,129,600 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผูปPวย
เอดสK (โครงการ
สรางหลักประกัน
ดานรายไดใหแก

ผูปPวยเอดสK) 
 
 

เพื่อจ
ายเป[นเบี้ยยังชีพผูปPวย
เอดสKที่แพทยKไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยแลว ตามระเบียบ 
หนังสือกรมส
งเสริมการ
ปกครองส
วนทองถิ่น 

204,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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๗)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแกไข
ป̀ญหาหมอกควัน
และไฟปPา 

จัดกิจกรรมรณรงคKลดการเผา
ปPาและขยะในตําบลดอนแกว  
 
 

30,000 
 

ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

 

            

 
๗)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ๗.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริหาร
จัดการขยะโดย
ชุมชน (โครงการ
ต
อเนื่อง :  
ขยะบุฟเฟตK) 

ดําเนินโครงการบรหิารจัดการ
ขยะโดยชุมชน (โครงการ
ต
อเนื่อง : ขยะบุฟเฟตK) เพื่อ
ประชาสมัพันธKและเผยแพร
         
ใหความรูในการคัดแยกขยะที่
ถูกตอง รวมทั้งเชิญชวนให
ครัวเรือน หอพัก บานเช
า หรือ
สถานประกอบการ และ
หน
วยงานต
างๆในเขตพื้นที่ 
เขาร
วมโครงการ  
 

600,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการเฝ@าระวัง
และพัฒนา
คุณภาพน้ํา 

ส
งวัตถุเพื่อส
งตรวจคุณภาพหรือ
ตรวจหาสารปนเป]^อน เพื่อเฝ@า
ระวังคุณภาพดานสิ่งแวดลอม
และลดป̀ญหามลภาวะทาง
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ รวมทั้งเป[น
การเฝ@าระวังและพัฒนาคุณภาพ
น้ําประปาหมู
บาน น้ําจากแหล
ง
น้ําตามธรรมชาต ิ

8,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

3 โครงการรณรงคK
ลดการใชพลังงาน  

รณรงคKลดการใชพลังงาน เพื่อให
ประชาชนมีความตระหนักถึง
ความรู ความเขาใจและ
ความสําคัญของการใชพลังงาน
อย
างคุมค
า  

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

            

4 โครงการสํานักงาน 
สีเขียว 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 
ใหกับบุคลากรและสื่อสารกับ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจน
ดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนา
สํานักงาน อบต.ดอนแกว 
โรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว 
และโรงเรียนในสังกัด อบต.ดอน
แกว ตามหลักเกณฑKและ
มาตรฐาน สํานักงานสเีขียวของ
กรมส
งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม 

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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๗)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ๗.3  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562                                    
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนKบริเวณ
พื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนใช
ประโยชนKร
วมกัน 

ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่เสื่อม
โทรมใหมีสภาพดีขึ้น และ       
ลดพื้นที่เสี่ยงในการลักลอบทิ้ง
ขยะ ทําใหประชาชนสามารถ
ใชประโยชนKพืน้ที่ร
วมกันอย
าง
เต็มที่ 

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 

            

2 โครงการอนุรักษK
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

ดําเนินการ ปกป̀กทรัพยากร
ทองถิ่น สํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น ปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น อนุรักษKและใช
ประโยชนKทรัพยากรทองถิ่น ศูนยK
ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น และ
สนับสนุนในการอนุรักษKและ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 

            

3 โครงการส
งเสริมการ
ทําปุuยหมักจากขยะ
อินทรียKและวัสดุ
เหลือใชทาง
การเกษตร 

ผลิตปุuยหมักจากขยะอินทรียK
และวัสดุเหลือใชทางการ 
เกษตร รวมทั้งเศษกิ่งไมใบไม
ในการดูแลพื้นทีส่าธารณะและ
ที่อยู
อาศัยของประชาชนใน
ตําบล เพื่อลดการเผาและการ
เกิดละอองฝุPนขนาดเล็กใน
อากาศ   

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองส
งเสริม
การเกษตร 

            



 
 
 

68 
 

๘)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
 ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค
าใชจ
ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อเป[นค
าใชจ
ายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 

200,000 อบต. 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             

2 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการ
สํานักงาน  
(E-Office) 

ใหเกิดการปฏิบัติงานโดยใช
ระบบสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสK 
 

5,000 อบต.  
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             

3 โครงการพัฒนา
เครือข
าย
ประชาสัมพันธK 
อบต. ดอนแกว 

เพิ่มเครือข
ายงานประชา 
สัมพันธKตาํบลดอนแกวและ
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน
ประชาสัมพันธKใหเกิด
ประโยชนKต
อประชาชนอย
าง
สูงสุด 
 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             

4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยK
ขอมูลข
าวสารเพื่อ
บริการประชาชน  
 

เผยแพร
ขอมูลข
าวสารให
ประชาชนและเอื้อประโยชนKใน
การบริการในเรื่องรองทุกขK/
รองเรียน ต
างๆ 

5,000 อบต. 
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการพัฒนา
เครือข
ายอาสาร
วม
ใจตานภัยทุจริต 
ตําบลดอนแกว 

พัฒนาเครือข
ายการป@องกัน
และปราบปรามการทุจริต
รูปแบบภายในตําบลดอนแกว 
เพื่อก
อใหเกิดความโปร
งใส
ใน
การปฏิบัติงาน 

5,000 อบต.  
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

6 โครงการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล อบต. 
ดอนแกว 

พัฒนาประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการ
บริหารงาน และการใหบริการ
ประชาชน 

5,000 อบต.  
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

7 โครงการอบรม
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
ประชาธิปไตย 

ส
งเสริมความรูใหแก
ประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับประชาธิปไตย 

5,000 อบต. 
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

8 โครงการประชุม
สภา อบต.  
ดอนแกวสัญจร 

ส
งเสริมการกระจายอํานาจ
และนาํไปสู
การปกครองตนเอง
ในอนาคต ใหประชาชนมีส
วน
ร
วมโดยตรงต
อการปกครอง
ทองถิ่น 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

สํานักปลัดฯ             

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ และ
ความสามารถ
ใหกับผูนําทองถิ่น
ของ อบต.ดอนแกว 

พัฒนาความรูความ 
สามารถของผูนาํทองถิ่น      
ใหการบริหารจัดการทองถิ่น
เป[นไปอย
างมีประสิทธิภาพ 
 
 

50,000 แหล
งเรียนรู
ต
างๆ 

สํานักปลัดฯ             
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ และ
ความสามารถ
ใหกับบุคลากรของ 
อบต. ดอนแกว 

พัฒนาความรูความ 
สามารถของบุคลากรทองถิ่น
ใหปฏิบัติหนาทีไ่ดอย
างมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

50,000 แหล
งเรียนรู
ต
างๆ 

สํานักปลัดฯ             

11 โครงการพัฒนา
บุคลากรของสํานัก
ปลัดองคKการ
บริหารส
วนตําบล 
ดอนแกว 

พัฒนาความรูความ 
สามารถของบุคลากรสํานัก
ปลัดฯ ใหปฏิบัติหนาทีไ่ดอย
าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

20,000 แหล
งเรียนรู
ต
างๆ 

 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

12 โครงการฝYกอบรม
การพัฒนาจิตสาํนึก
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ 
บุคลากร อบต.  
ดอนแกว 

เสริมสรางวิสัยทัศนKของ
บุคลากร อบต. ดอนแกว ทาง
จรรยาบรรณในการทํางานและ
สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

45,000 แหล
งเรียนรู
ต
างๆ 

 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

13 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ และ
การใหบริการสู

ความเป[นเลิศ 

การพัฒนา และเสริมสราง
บุคลิกภาพของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง 
ภายในหน
วยงาน 

15,000 อบต.  
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

14 โครงการวัน 
ทองถิ่นไทย 

ใหความรูเกี่ยวกับวันทองถิ่น
ไทย เสริมสรางกําลังใจในการ
ทํางานและสรางความสามัคคี
ในองคKกร 

10,000 อบต. 
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการอบรม
กฎหมายน
ารูสู

ชุมชน 

เผยแพร
และสรางความรู 
ความเขาใจดานกฎหมายที่
สําคัญแก
ประชาชน และ
ส
งเสริมกระบวนการมีส
วนร
วม
ของชุมชน 

5,000 อบต. 
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

16 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เผยแพร
ความรู
ตามหนาที่และ
ภารกิจขององคKกร 

ส
งเสริมการมีส
วนร
วมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
และทราบป̀ญหาและความ
ตองการของประชาชนไดอย
าง
ถูกตอง และตรงตามความ
ตองการของประชาชน 

50,000 ตําบล 
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

17 โครงการฝYกอบรม
คณะกรรมการ
หมู
บานในการ
จัดทําแผนชุมชน 

คณะกรรมการหมู
บาน
สามารถเป[นแกนนําในการ
จัดทําแผนชุมชน 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ 
 

            

18 โครงการโรงเรียน 
ธรรมาภิบาล 
 

ส
งเสริมใหบุคลากรภายในองคKกร
และประชาชนในชุมชน  นําหลัก
ธรรมาภิบาล มาใชในการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

150,000 ตําบล 
ดอนแกว 

 

สํานักปลัดฯ             

19 โครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยKสิน 

ดําเนินการปรับปรุงขอมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยKสินให
ถูกตอง ครอบคลุม ทั่วถึงและ
เป[นป̀จจุบัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ของ อบต.ดอนแกว 

50,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองคลัง             
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ของ 
อบต.ดอนแกว  

ดําเนินการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธK จัดประชุม 
อบรมใหความรู ตกแต
ง
บริเวณจุดรับชําระภาษี และ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป[นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของ อบต.ดอนแกว 
 

15,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองคลัง             

21 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง 

ส
งเสริมคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางใหมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ
จัดจางอย
างมีประสิทธิภาพ 
 
 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองคลัง             
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๘)  ยุทธศาสตร(การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
 ๘.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริหาร
จัดการระบบ
ฐานขอมูลเชิง
พื้นที่ภายในตําบล 
ดอนแกว 

เพื่อใหมีฐานขอมูลครบทุก
ดานสามารถใชประโยชนK
จาก GIS ในการปฏิบัติงาน 
การวางแผน และการ
ตัดสินใจไดอย
างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองช
าง             

2 โครงการฝYกอบรม
ทักษะการทํางาน
และศึกษาดูงาน 

ดําเนินการฝYกอบรมทักษะ
การทํางานและศึกษาดูงาน
ใหแก
พนักงานกองช
าง 
 

20,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองช
าง             

3 โครงการร
วมมือ
แกไขป̀ญหาใน
พื้นที่กับหน
วยงาน
ราชการอื่น 
 
 

บูรณาการการทํางานเพื่อ
แกไขป̀ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ร
วมกับหน
วยงานราชการอื่น 
 
 
 
 
 

10,000 ตําบล 
ดอนแกว 

กองช
าง             

 



 
 
 

74 
 

2.3  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สําหรับ อุดหนุนองค,กรปกครองส-วนท�องถิ่น ส-วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค,กรประชาชน 
องค,การบริหารส-วนตําบลดอนแก�ว อําเภอแม-ริม จังหวัดเชียงใหม-        

         
 

1)  ยุทธศาสตร,การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ�า
สาธารณะ หมู�บ�านพล
ภูมิ หมู�ที่ 9 บ�านสบ
สา-หนองฟาน ตําบล
ดอนแก�ว อําเภอแม�ริม 
จังหวัดเชียงใหม� 
 
 

ความยาวประมาณ 200 ม. 
(อุดหนุนให�แก�การไฟฟ�าส�วน
ภูมิภาคอําเภอแม�ริม) 

180,000 หมู�ที่ 9  
บ�านสบสา-
หนองฟาน 

กองช�าง 
(การไฟฟ�าส�วน
ภูมิภาคอําเภอ 

แม�ริม) 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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๒)  ยุทธศาสตร,การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
2.1  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนโครงการ
ขอสนับสนุน
หมู�บ�านพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเสริมสร�างการใช�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนา
หมู�บ�านให�มีระบบบริหาร
จัดการชุมชน  

10,000 สํานักพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงใหม� 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 อุดหนุนโครงการ
สนับสนนุการจัด
ร�านแสดงและ
จําหน�ายผลิตภัณฑA
ชุมชนและท�องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนกลุ�มผู�ผลิตได�
มีโอกาสขยายช�องทาง
การตลาด และมีรายได�
เพิ่มขึ้น และขับเคลื่อน
นโยบายด�านเศรษฐกิจ
ชุมชน  

10,000 สํานักงาน
พัฒนาชุมชน

จังหวัด
เชียงใหม� 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
๔)  ยุทธศาสตร,การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
 ๔.1  แผนงานสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป�องกันโรค
และให�ความรู�โรคขาด
สารไอโอดีน  

1. เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีน  
2. เพื่อส�งเสริมให�
ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑA
ที่มีสารไอโอดีน 

6,225 หมู�ที่ 1  
บ�านบ�อปุF 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 1 

บ�านบ�อปุF) 

            

2 โครงการตรวจสุขภาพ
เชิงรุก  

1. เพื่อให�ประชาชนได�รับ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต�น  
2. เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ความเข�าใจในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 

6,900 หมู�ที่ 1 
บ�านบ�อปุF 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 1 

บ�านบ�อปุF) 

            

3 โครงการอบรมหมอ
พื้นบ�านเพื่อดูแล
สุขภาพ 

1. เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู� การดูแลสุขภาพ
เบื้องต�นด�วยเรื่องสมุนไพร 
การแพทยAแผนปHจจุบนั
อย�างถูกต�อง 
2. เพื่อให�ประชาชน
สามารถช�วยเหลือ และส�ง
ต�อการรักษาที่ถูกต�องกรณี
เกิดการเจ็บปJวยฉุกเฉิน 

6,875 หมู�ที่ 1 
บ�านบ�อปุF 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 1 

บ�านบ�อปุF) 

            



 
 
 

77 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการรณรงคAแก�ไข
ปHญหายาเสพติดใน
ชุมชน  

1. เพื่อให�คนในชุมชนมี
ความรู�การป�องกันยาเสพ
ติดในชุมชน 
2. เพื่อเผยแพร�ความรู�
เกี่ยวกับการป�องกันและ
แก�ไขปHญหายาเสพติดใน
ชุมชน 
3.เพื่อเกิดการตระหนัก
การรวมตัวกันรณรงคAและ
ป�องกันยาเสพติดใน
ชุมชน 

6,000 หมู�ที่ 2 
บ�าน 

ดอนแก�ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 2 
บ�านดอนแก�ว) 

            

5 โครงการส�งเสริม
โภชนาการในเด็ก 2-5 
ปL ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อให�ครอบครัวมี
ความรู�เรื่องโภชนาการใน
เด็ก 2-5 ปL 
2. เพื่อเสริมสร�างความรัก
ความสัมพันธAใน
ครอบครัว 

6,000 หมู�ที่ 2 
บ�านดอน

แก�ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 2 
บ�านดอนแก�ว) 

            

6 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 

เพื่อให�ครอบครัว/ชุมชนมี
ความรู�เรื่องเกลือไอโอดีน 
และการทําไข�เค็มไอโอดีน 

8,000 หมู�ที่ 2 
บ�านดอน

แก�ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 2 
บ�านดอนแก�ว) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการดูแลผู�สูงอายุ  1. เพื่อส�งเสริมให�ผู�สูงอายุ
มีความรู�สึกเห็นคุณค�าใน
ตนเองใช�ชีวิตตามรอยแห�ง
ความพอเพียงมีส�วนร�วม
ในกิจกรรมของชุมชน 
2. เพื่อส�งเสริมให�ผู�สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองเบื้องต�นได�และพึ่ง
ผู�อื่นให�น�อยที่สุด 
3. เพื่อให�ผู�สูงอายุยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงด�าน
ร�างกาย จิตใจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อม 

6,000 หมู�ที่ 3 
บ�านศาลา 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 3 

บ�านศาลา) 

            

8 โครงการป�องกันระดับ
สารเคมีในกระแสเลือด 

1. เพื่อส�งเสริมการปลูก
ผักในครัวเรือนเพื่อ
บริโภค 
2. เพื่อให�มีความรู�ความ
เข�าใจในการป�องกันระดับ
สารพิษในเลือด 
3. เพื่อให�รู�วิธีการเลือก
ผักและอาหารปลอดภัย
สําหรับการบริโภค 

7,000 หมู�ที่ 3 
บ�านศาลา 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 3 

บ�านศาลา) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการส�งเสริมการคัด
แยกขยะและใช�
ประโยชนAจากขยะ   

1. เพื่อส�งเสริมการคัดแยก
จากแหล�งกําเนิดในงาน
สําคัญของหมู�บ�าน 
2. เพื่อนําขยะที่เกิดจาก
งานสําคัญไปใช�ประโยชนA
ตามลักษณะแต�ละประเภท
ของขยะ 

7,000 หมู�ที่ 3 
บ�านศาลา 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 3 

บ�านศาลา) 

            

10 โครงการฝOกอบรมทํา
ลูกประคบสมุนไพรและ
นวดด�วยลูกประคบ  

1. เพื่อให�ความรู�เรื่องการ
ใช�สมุนไพรดูแลสุขภาพ 
2. เพื่อให�ประชาชนใช�
สมุนไพรในครัวเรือนเปPน
ทางเลือกในการดูแล
สุขภาพ 
3.เพื่อทําลูกประคบแก�ปวด
เมื่อยโครงร�างและ
กล�ามเนื้อ ลดการใช�ยาที่
มากเกินไป 

6,000 หมู�ที่ 4 
บ�านปJาแงะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 4 

บ�านปJาแงะ) 

            

11 โครงการผู�สูงวัยใส�ใจ
สุขภาพช�องปาก 

1. เพื่อให�ผู�สูงอายุมีความรู�
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ช�องปากเพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับการ
บริการตรวจสุขภาพช�อง
ปาก 

7,000 หมู�ที่ 4 
บ�านปJาแงะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 4 

บ�านปJาแงะ) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการรณรงคAและ
แก�ไขปHญหายาเสพติด 
To be number one 

1. เพื่อให�ประชาชน 
เยาวชน ได�รับรู�และ
รับทราบถึงปHญหาของภัย
อันตรายจากยาเสพติด 
2. เพื่อสร�างผู�นําในการ
ต�อต�านป�องกันการแพร�
ระบาดของยาเสพติด 

7,000 หมู�ที่ 4 
บ�านปJาแงะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 4 

บ�านปJาแงะ) 

            

13 โครงการส�งเสริมและ
ป�องกันภาวะพร�อง
ไอโอดีน  

1. เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เรื่องไอโอดีน  
2. เพื่อส�งเสริมให�
ประชาชนได�บริโภค
ผลิตภัณฑAที่มีสารไอโอดีน 

6,000 หมู�ที่ 5  
บ�านพระ

นอน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 5  
บ�านพระนอน) 

            

14 โครงการดูแลผู�สูงอายุ 1. เพื่อให�ผู�สูงอายุมี
ความรู�ในการดูแลสุขภาพ
ของตนที่เหมาะสมกับวัย 
2. เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับ
การคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต�น 
3. เพื่อส�งเสริมการจัด 
กิจกรรมพื้นที่สร�างสรรคA
ให�กับผู�สูงอายุ 

7,000 หมู�ที่ 5  
บ�านพระ

นอน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 5  
บ�านพระนอน) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการรณรงคAป�องกัน
โรคพิษสุนัขบ�า 

1. เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ความเข�าใจเรื่องพิษ
สุนัขบ�า 
2. เพื่อให�ประชาชนรู�จัก
วิธีการควบคุมและป�องกัน
โรคพิษสุนัขบ�าได�อย�าง
ถูกต�อง 
3. เพื่อให�ประชาชนที่เลี้ยง
สุนัขและแมวนําสัตวAเลี้ยง
ไปรับวัคซีนให�ครบ 

7,000 หมู�ที่ 5  
บ�านพระ

นอน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 5  
บ�านพระนอน) 

            

16 โครงการป�องกันโรค
และให�ความรู�โรคขาด
สารไอโอดีน  

1. เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เรื่องภาวะพร�อง 
ไอโอดีน 
2. เพื่อส�งเสริมให�
ประชาชนได�บริโภค
ผลิตภัณฑAที่มีสารไอโอดีน 

7,650 หมู�ที่ 6 
บ�านปJารวก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 6 

บ�านปJารวก) 

            

17 โครงการดูแลสุขภาพ
ผู�สูงอายุ 

1. เพื่อส�งเสริมให�ผู�สูงอายุมี
ความรู�เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ และมีสุขภาพที่ดี
ทั้งร�างกายและจิตใจ 
2. เพื่อส�งเสริมการ
รวมกลุ�มของผู�สูงอายุใน
การทํากิจกรรมร�วมกัน 

6,600 หมู�ที่ 6 
บ�านปJารวก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 6 

บ�านปJารวก) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชน 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
การตรวจสุขภาพ และ
ได�รับความรู�เรื่องการดูแล
สุขภาพ 

5,750 หมู�ที่ 6 
บ�านปJารวก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 6 

บ�านปJารวก) 

            

19 โครงการส�งเสริมและ
ป�องกันภาวะพร�อง
ไอโอดีน  

1. เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เรื่องไอโอดีน 
2. เพื่อส�งเสริมให�
ประชาชนได�บริโภค 
ผลิตภัณฑAที่มีสารไอโอดีน 

6,950 หมู�ที่ 9  
บ�านสบสา-
หนองฟาน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 9  
บ�านสบสา-หนอง

ฟาน) 

            

20 โครงการดูแลผู�สูงอายุ 1. เพื่อส�งเสริมการดูแล
สุขภาพผู�สูงอายุ 
2. เพื่อให�สุขศึกษาในการ
ดูแลสุขภาพในผู�สูงอายุ 

7,200 หมู�ที่ 9  
บ�านสบสา-
หนองฟาน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 9  
บ�านสบสา-หนอง
ฟาน) 

            

21 โครงการส�งเสริมการคัด
แยกขยะและใช�
ประโยชนAจากขยะใน
งานศพ 

1. เพื่อส�งเสริมการคัดแยก
จากแหล�งกําเนิดในงานศพ 
2. เพื่อนําขยะที่เกิดจาก
งานศพไปใช�ประโยชนAตาม
ลักษณะแต�ละประเภทของ
ขยะ 

5,850 หมู�ที่ 9  
บ�านสบสา-
หนองฟาน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม
(คณะกรรมการ
หมู�บ�าน หมู�ที่ 9  
บ�านสบสา-หนอง

ฟาน) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการรณรงคAและ
แก�ไขปHญหายาเสพติด 
To be number one  
 

1. เพื่อให�เด็กเยาวชน 
และประชาชน ได�รับรู�
รับทราบถึงปHญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติด 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทักษะทางความคิด
สร�างภูมิคุ�มกันทางด�าน
ร�างกาย จิใจให�กับคนใน
ชุมชน  

6,000 หมู�ที่ 10 
บ�านพระเจ�า

นั่งโกZน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 10 
บ�านพระเจ�านั่ง

โกZน) 

            

23 โครงการอบรมหมอ
หมู�บ�านในพระราช
ประสงคA หลักสูตร
สมุนไพรในครัวเรือน 

1. เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู�ในเรื่อง
การใช�พืชผักสมุนไพรใน
การดูแลสุขภาพ 
2. เพื่ออนุรักษAและฟ[\นฟู
สมุนไพรพื้นบ�านไม�ให�
หายไปจากชุมชน 
3. เพื่อใช�สมุนไพรดูแล
สุขภาพของประชาชน
และลดค�าใช�จ�ายใน
ครัวเรือน 

8,000 หมู�ที่ 10 
บ�านพระเจ�า

นั่งโกZน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 10 
บ�านพระเจ�านั่ง

โกZน) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการป�องกันโรคที่
เกิดจากขยะมูลฝอย
เปPนสื่อ 

1. เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ความเข�าใจที่
ถูกต�องเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะ 
2.เพื่อให�ประชาชนได�
เข�าใจและรู�จักการป�องกัน
โรคระบาดที่เกิดจากขยะ 
และมีจิตสํานึกที่ดี ในการ
ช�วยกันดูแลสิ่งแวดล�อม
ชุมชน 

6,000 หมู�ที่ 10 
บ�านพระเจ�า

นั่งโกZน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
(คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 10 
บ�านพระเจ�า 

นั่งโกZน) 

            

25 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ�าน ในการ
ใช�แบบประเมินปHญหา
การดื่มสุรา (AUDIT) 

เพื่อเสริมสร�างศักยภาพ
ของ อสม. ในการใช�แบบ
ประเมินปHญหาการ-ดื่ม
สุรา สร�างความเข�มแข็ง
ของเครือข�ายแกนนําด�าน
สุขภาพจิตในชุมชน 

30,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล 
ดอนแก�ว

(วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี

เชียงใหม�) 

            

26 อุดหนุนโครงการบูรณา
การบริการวิชาการแก�
สังคมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาการ
รักษาพยาบาลเบื้องต�น 

เพื่อให�กลุ�มเยาวชนตําบล
ดอนแก�วมีความรู�เกี่ยวกับ
การช�วยเหลือฟ[\นคืนชีพ
ขั้นต�น และสามารถนําไป
ช�วยเหลือผู�อื่นในสภาวะ
ฉุกเฉิน 

20,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

โรงพยาบาล
ชุมชนตําบล 
ดอนแก�ว 

(วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี

เชียงใหม�) 
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5) ยุทธศาสตร,การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
        5.1  แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนโครงการ
ศึกษาแหล�ง
เรียนรู�นอก
สถานศึกษา 
 

เพื่อส�งเสริมการเรียนรู�ของ
นักเรียน 
 

50,000 โรงเรียน
บ�าน 

พระนอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

(โรงเรียนบ�านพระ
นอน) 

            

2 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ�านพระ
นอน  

อุดหนุนให�แก�โรงเรียนบ�าน
พระนอน ตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ�านพระนอน  
 

964,000   โรงเรียน
บ�าน 

พระนอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

(โรงเรียนบ�านพระ
นอน) 

            

3 อุดหนุนโครงการ
พัฒนาการจัดการ
ขยะในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหA
เชียงใหม�    

เพื่อสร�างความตระหนัก 
ปลูกจิตสํานึกในการจัดการ
ขยะที่ถูกวิธี และลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน 

35,000 โรงเรียน
ศึกษา

สงเคราะหA
เชียงใหม� 

กอง 
การศึกษาฯ 

(โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหA
เชียงใหม�) 

            

4 อุดหนุนโครงการ
เข�าค�ายพัฒนา
เยาวชนไทยใฝJ
ความดี 
 

เพื่อให�เด็ก และเยาวชน
รู�ทันสังคมในยุคโลกาภิ
วัตนA ปลูกฝHงระเบียบวินัย
ให�แก�เยาวชน 
 

15,000 โรงเรียน
ศึกษา

สงเคราะหA
เชียงใหม� 

กอง 
การศึกษาฯ 

(โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหA
เชียงใหม�) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อุดหนุนโครงการ
รักษAภาษานําภูมิ
ปHญญาสู�เยาวชน  

เพื่อส�งเสริมให�ผู�เรียนได�
เรียนรู�ภูมิปHญญาท�องถิ่น
ทางภาษาจากวิทยากรใน
ชุมชน 
 
 

20,000 โรงเรียน 
นวมินทรา 
ชูทิศพายัพ
เชียงใหม� 

กอง 
การศึกษาฯ 

(โรงเรียน 
นวมินทรา 
ชูทิศพายัพ
เชียงใหม�) 

            

6 อุดหนุนโครงการ
ค�ายวิทยาศาสตรA
ท�องถิ่นพร�อมสู� 
AEC  

เพื่อส�งเสริมให�นักเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรA และมีการ
ปรับตัวเข�ากับการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศ
เข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

30,000 โรงเรียน 
นวมินทรา 
ชูทิศพายัพ
เชียงใหม� 

กอง 
การศึกษาฯ 

(โรงเรียน 
นวมินทรา 
ชูทิศพายัพ
เชียงใหม�) 
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5) ยุทธศาสตร,การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนโครงการ
จัดงานมหกรรม 
ไม�ดอกไม�ประดับ
จังหวัดเชียงใหม� 
ครั้งที่ 43 
ประจําปL 2562 

เพื่อเชิดชูและคงไว�ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม และส�งเสริมการ
ท�องเที่ยว สร�างรายได�เข�าสู�
ประเทศ และจังหวัด
เชียงใหม� 

3,000  จังหวัด
เชียงใหม�  

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�ที่ทํา
การปกครอง

จังหวัดเชียงใหม�) 

            

2 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริมพระพุทธ 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประเพณี  

เพื่อให�ประชาชนได�ถวาย
เปPนพุทธบูชาแด�สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าเนื่อง
ในวันสําคัญทางศาสนา 
 

10,000 
 

อําเภอ 
แม�ริม 

 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�ที่ทํา
การปกครองอําเภอ

แม�ริม) 

            

3 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติปริวาส
กรรม 

เพื่อให�พระภิกษุสงฆAใน
ตําบลดอนแก�ว และตําบล
ใกล�เคียงได�มาร�วมกัน
ปฏิบัติธรรม 

10,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

4 อุดหนุนโครงการ
งานประเพณีแห�
เทียนพรรษา 
 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

15,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อุดหนุนโครงการ
เสริมสร�าง
คุณธรรม 
จริยธรรม  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ตําบลดอนแก�ว 

เพื่อให�ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในตําบลดอนแก�ว 
ได�รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในทุกด�านที่เปPน
องคAรวมของการพัฒนาให�
บังเกิดผลอย�างจริงจัง 

15,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

6 อุดหนุนโครงการ
ทําบุญตักบาตรส�ง
ท�ายปLเก�าต�อนรับ
ปLใหม�   
 

เพื่อเสริมสร�างประชาชน
ให�เปPนคนดี ยึดมั่นในการ
ประกอบกิจกรรมทาง
ประเพณีของไทย และของ
ถิ่นที่ตนอาศัยอยู� 

5,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

7 อุดหนุนโครงการ
วันพระราชชายา
เจ�าดารารัศมี   
 

เพื่อเปPนการรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของเจ�า
ดารารัศมี พระราชชายาใน
สมเด็จพระจุลจอมเกล�า
เจ�าอยู�หัว 

5,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

8 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริมบทบาท
เยาวชนตําบล
ดอนแก�วในการ
สืบสานวัฒนธรรม
ท�องถิ่น 

เพื่อให�เยาวชนตําบลดอน
แก�วตระหนักถึงบทบาท
หน�าที่ของตนในการเปPนผู�
สืบทอดและส�งเสริม
วัฒนธรรม ศิลปะ 
ประเพณีของท�องถิ่น 

20,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 อุดหนุนโครงการ
รณรงคAและ
ส�งเสริมการแต�ง
กายพื้นเมือง 

เพื่อส�งเสริมการแต�งกาย
พื้นเมืองในการปฏิบัติ
กิจกรรมในองคAกรต�างๆ 

15,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

10 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริมภูมิปHญญา
การประกอบ
อาหารพื้นเมือง   

เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน 
เด็กและเยาวชนเห็น
ความสําคัญของอาหาร
พื้นเมือง 

31,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

11 อุดหนุนโครงการ
กาดนัดผญา 
ดอนแก�ว 

เพื่อส�งเสริมให�เด็กและ
เยาวชน ประชาชนเห็น
ความสําคัญ รวมทั้ง
ช�วยกันอนุรักษAศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปHญญา
ของท�องถิ่น 
 

15,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

12 อุดหนุนโครงการ
รดน้ําดําหัว
ผู�สูงอายุเนื่องใน
เทศกาลปLgใหม�
เมือง 
 

เพื่ออนุรักษA และส�งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของล�านนาไทย 

130,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 อุดหนุนโครงการ
สืบสานภูมิปHญญา
ท�องถิ่น การหล�อ
เทียนพรรษา 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

15,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

14 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น 
 

เพื่อเสริมสร�างศรัทรา 
ความรู� ความเข�าใจในหลัก
พระพุทธศาสนาสําหรับ
นําไปประยุกตAใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

10,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

15 อุดหนุนโครงการ
งานประเพณีลอย
กระทงตําบล 
ดอนแก�ว   
 

เพื่ออนุรักษA และส�งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของล�านนาไทย 

59,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 

            

16 อุดหนุนโครงการ
ร�วมฟHงเทศนAและ
ทําบุญตักบาตร
เนื่องในเทศกาล
เข�าพรรษา 
 
 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

5,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมตําบล

ดอนแก�ว) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 1  
บ�านบ�อปุF 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  
หมู�ที่ 1 บ�านบ�อปุF) 

            

18 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น  

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 2  
บ�าน 

ดอนแก�ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  
หมู�ที่ 2 บ�านดอน

แก�ว) 

            

19 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น  
 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 3  
บ�านศาลา 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  
หมู�ที่ 3 บ�านศาลา) 

            

20 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น 
 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 4  
บ�านปJาแงะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  

หมู�ที่ 4 บ�านปJา
แงะ) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น  

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 5  
บ�านพระ

นอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  
หมู�ที่ 5 บ�านพระ

นอน) 

            

22 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น  

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 6  
บ�านปJารวก 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  

หมู�ที่ 6 บ�านปJา
รวก) 

            

23 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น  

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 7  
บ�านสัน
เหมือง 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  
หมู�ที่ 7 บ�านสัน

เหมือง) 

            

24 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น   
 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 8  
บ�านชะเยือง 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  

หมู�ที่ 8 บ�านชะ
เยือง) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น  

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 9  
บ�านสบสา-
หนองฟาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  
หมู�ที่ 9 บ�านสบ
สา-หนองฟาน) 

            

26 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท�องถิ่น 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่นให�คงอยู�
ตลอดไป 

10,000  หมู�ที่ 10  
บ�านพระเจ�า

นั่งโกZน 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�สภา
วัฒนธรรมหมู�บ�าน  
หมู�ที่ 10 บ�านพระ

เจ�านั่งโกZน) 

            

27 อุดหนุนโครงการ
ศูนยAศึกษา
พระพุทธศาสนา
แผนกนักธรรม-
บาลีอภิธรรม 

เพื่อให�พระภิกษุสามเณร 
รวมถึงอุบาสก-อุบาสิกาที่
สนใจได�ศึกษาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

40,๐๐๐ วัด 
โสภณาราม 

กอง 
การศึกษาฯ 
(อุดหนุนให�แก�
วัดโสภณาราม) 

 

              

28 อุดหนุนโครงการ
เทศนAมหาชาติ  
(ตั้งธรรมหลวง) 
เฉลิมพระเกียรติ 
 

เพื่อให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�
ฝOกปฏิบัติกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ประสาน
ความสามัคคีในการจัด
กิจกรรมร�วมกันระหว�าง
โรงเรียน วัด บ�าน ชุมชน 

50,000 วัด 
โสภณาราม 

กอง 
การศึกษาฯ 
(อุดหนุนให�แก�
วัดโสภณาราม) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 อุดหนุนโครงการ 
ลานวัด ลานธรรม  
ลานสุขภาพ 
 

เพื่อให�ประชาชนเข�าถึง
พระธรรมคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ�า และได�
ใช�สํานักสงฆAทํากิจกรรมที่
เปPนประโยชนAต�อสังคม 

1๐,๐๐๐ สํานักสงฆA
สันเหมือง
ประชาราม 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�สํานัก
สงฆAสันเหมือง
ประชาราม) 

            

30 อุดหนุนโครงการ
ศูนยAศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตยA  
วัดดอนแก�ว 

เพื่อให�เยาวชนได�ใช�ธรรมะ
ในการขัดเกลาจิตใจ 
ปลูกฝHงคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีงามให�แก�เยาวชน 

๔๐,๐๐๐ วัดดอนแก�ว 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

(อุดหนุนให�แก�วัด
ดอนแก�ว) 
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6) ยุทธศาสตร,การพัฒนาด�านสังคม 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1 อุดหนุนโครงการ
ชุมชนมีส�วนร�วม 
สอดส�องป�องกัน
ภัยยาเสพติด 

เพื่อเปPนการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยที่เกิดจากปHญหา
ยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 1 
บ�านบ�อปุF 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ ๑) 

            

  2 อุดหนุนโครงการ
ป�องกันและแก�ไข
ปHญหายาเสพติด
บ�านดอนแก�ว 

เพื่อเปPนการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยที่เกิดจากปHญหา
ยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 2 
บ�าน 

ดอนแก�ว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 2) 

            

3 อุดหนุนโครงการ
ชุมชนศาลาร�วม
ใจ ต�อต�านภัย 
ยาเสพติด 

เพื่อเปPนการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยที่เกิดจากปHญหา
ยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 3 
บ�านศาลา 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 3) 

            

4 อุดหนุนโครงการ
ป�องกันและแก�ไข
ปHญหายาเสพติด
หมู�ที่ 4 

เพื่อเปPนการป�องกัน
เยาวชน และประชาชน
ห�างไกลยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 4 
บ�าน 

ปJาแงะ 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 4) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อุดหนุนโครงการ
ป�องกันและแก�ไข
ปHญหายาเสพติด
ในหมู�บ�าน 

เพื่อเปPนการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยที่เกิดจากปHญหา
ยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 5 
บ�าน 

พระนอน 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 5) 
 

            

6 อุดหนุนโครงการ
ปJารวกร�วมใจ 
ต�านภัยยาเสพติด 

เพื่อเปPนการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยที่เกิดจากปHญหา
ยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 6 
บ�านปJารวก 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 6) 
 

            

7 อุดหนุนโครงการ
ป�องกันและแก�ไข
ปHญหายาเสพติด
บ�านสันเหมือง 

เพื่อเปPนการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยที่เกิดจากปHญหา
ยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 7 
บ�าน 

สันเหมือง 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 7) 
 

            

8 อุดหนุนโครงการ
บ�านชะเยืองร�วมใจ
ต�านภัยยาเสพติด 

เพื่อเปPนการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยที่เกิดจากปHญหา
ยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 8 
บ�าน 

ชะเยือง 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 8) 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 อุดหนุนโครงการ
ชุมชนสบสา- 
หนองฟานร�วมใจ
ต�อต�านยาเสพติด 

เพื่อเปPนการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยที่เกิดจากปHญหา
ยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 9 
บ�านสบสา- 
หนองฟาน 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ 9) 

            

10 อุดหนุนโครงการ
ป�องกันและแก�ไข
ปHญหายาเสพติด
บ�านพระเจ�า 
นั่งโกZน 

เพื่อป�องกันไม�ให�เยาวชน 
ประชาชนภายในหมู�บ�าน
ติดยาเสพติด 

5,000 หมู�ที่ 10 
บ�านพระ
เจ�านั่งโกZน 

สํานักปลัดฯ 
(งานป�องกันฯ) 
(อุดหนุนให�แก�
คณะกรรมการ

หมู�บ�าน หมู�ที่ ๑0) 
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6) ยุทธศาสตร,การพัฒนาด�านสังคม 
 6.5  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนชมรมจิต
อาสาดอนแก�ว
สร�างสุขในมูลนิธิ
ราชประชา-
สมาสัยในพระ
บรมราชูปถัมภA 
 

เพื่อส�งเสริมกิจการของ
ชมรม ให�บรรลุตาม
วัตถุประสงคA 
 

5,000 ตําบล 
ดอนแก�ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมของ 
กิ่งกาชาด 
อําเภอแม�ริม 

เพื่อส�งเสริมภารกิจของกิ่ง
กาชาดให�เปPนไปตาม
วัตถุประสงคAของ
สภากาชาดไทยและ
บรรเทาความเดือดร�อน
ให�แก�ราษฎรผู�ประสบ
ความเดือดร�อน 
 

10,000 กิ่งกาชาด
อําเภอ 
แม�ริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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๘)  ยุทธศาสตร,การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
 ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนยA
ปฏิบัติการร�วมใน
การช�วยเหลือ
ประชาชนของ
องคAกรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น อําเภอ
แม�ริม จังหวัด
เชียงใหม� 

อุดหนุนให�แก�องคAการ
บริหารส�วนตําบลโปJงแยง 
อําเภอแม�ริม จังหวัด
เชียงใหม� ตามโครงการ
บริหารจัดการศูนยA
ปฏิบัติการร�วมในการ
ช�วยเหลือประชาชนของ
องคAกรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 

25,000 อบต.โปJงแยง สํานักปลัดฯ             

2 อุดหนุนโครงการ
ส�งเสริมเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริยA 
  
 

อุดหนุนให�แก�ที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม�ริม 
ตามโครงการส�งเสริม
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยA  

20,000 อําเภอแม�ริม สํานักปลัดฯ             
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2.4  บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
องค�การบริหารส�วนตําบลดอนแก�ว อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�    

  
1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โต�ะทํางานเหล็ก 5 
ฟุต จํานวน 1 ตัว 

- ขนาด 5 ฟุต สีเทา 
- ขนาดไม�น อยกว�า
หรือเท�ากับ W154 
xD78xH75.3cm 
- หน าโต�ะบุ PVC 
พร อมกระจก 
 

5,845 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ             

2 โต�ะทํางานเหล็ก 4 
ฟุต จํานวน 2 ตัว 

- ขนาด 4 ฟุต สีเทา 
- ขนาดไม�น อยกว�า
หรือเท�ากับ W123 
xD67xH75.3cm 
- หน าโต�ะบุ PVC 
พร อมกระจก 
 

8,330 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ             

3 โต�ะคอมพิวเตอร= 
จํานวน 1 ตัว 

- ขนาด 100 x 50 
x 75 ซม. 
 

1,290 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ             

แบบ ผด.02/1 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 เก าอี้สํานักงาน  
พนังพิงสูง จํานวน 
1 ตัว 

- ขนาดไม�น อยกว�า
หรือเท�ากับ W65x 
D75xH120 ซม. 
- โช คแก�ส มีก อนโยก 

3,000 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

5 เก าอี้สํานักงาน 
จํานวน 4 ตัว 

- เก าอี้บุหนังเทียม        
สีดํา 
- ขนาดไม�น อยกว�า
หรือเท�ากับ W54 x 
D58 x H88-98cm 

3,960 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

6 โทรศัพท=บ านไร สาย 
จํานวน 1 เครื่อง 

- โทรศัพท=แบบไร สาย 
- สัญญาไฟแสดงเมื่อ
มีสายเรียกเข า 
- ใช แบตเตอรี่ AAA 

999 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

7 เครื่องโทรสาร  
แบบใช กระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 
เครื่อง 

- หมายถึง
เครื่อง Facsimile   ห
รือโทรภาพ 
- ความเร็วในการส�ง
เอกสารไม�เกิน
กว�า 6 วินาทีต�อแผ�น 
- ขนาดที่กําหนดเปUน
ขนาดส�งเอกสารขั้นต่ํา 
- ส�งเอกสารได ครั้ง
ละ 20 แผ�น 

18,000 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู เหล็ก แบบ 1 
บาน จํานวน 1 ตู   

- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ�นชัน้ปรับระดับ 
3 ชิ้น 
- คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ= 
อุตสาหกรรม (มอก.) 
 

5,500 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป[องกันฯ) 

            

2 เก าอี้สํานักงาน 
จํานวน 3 ตัว 

- เก าอี้บุหนังเทียม สีดํา 
- ขนาดไม�น อยกว�าหรือ
เท�ากับ W54 x D58 x 
H88-98 cm 
 

2,970 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป[องกันฯ) 
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โต�ะทาํงานเหล็ก 5 
ฟุต จํานวน 1 ตัว 

- ขนาด 5 ฟุต สีเทา 
- ขนาดไม�น อยกว�า
หรือเท�ากับ W154 x 
D78 x H75.3 cm 
- หน าโต�ะบุ PVC 
พร อมกระจก 

5,845 อบต. 
ดอนแก ว 

กองการศึกษาฯ             

2 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส�วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) พร อม
ค�าติดตั้ง จํานวน  
2 เครื่อง 

- ขนาดไม�ต่ํากว�า 
18,000 บีทีย ู
- เปUนราคาที่รวมค�า
ติดตั้ง 
- ได รับการรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ= 
อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ[าเบอร= 5 
- เปUนเครื่องปรับอากาศ
ที่ประกอบสําเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหน�วยส�งความ
เย็นและหน�วยระบาย
ความร อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศที่มี
ระบบฟอกอากาศ 

16,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองการศึกษาฯ             
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ^นละออง และสามารถ
ถอดล างทําความสะอาด
ได  
- มีความหน�วงเวลาการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร= 
 

3 โต�ะทํางานไม 
พร อมกระจก  
จํานวน 12 ตัว 

- ทําจากไม ปาตเิคิล        
ป_ดผิว PVC อย�างดี มี  
2 ลิ้นชัก สีบีช  
- ขนาดกว าง 120 ซม. 
ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. 
พร อมปูกระจกหน าโต�ะ 
 

33,600 โรงเรียน 
ดอนแก ว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป`ญญา) 

            

4 พัดลมติดผนัง 
ขนาด 16 นิ้ว 
(แบบดึงเชือก) 
จํานวน 24 ตัว 

- พัดลมชนิดตดิผนัง 
ขนาดเส นผ�านศูนย=กลาง 
16 นิ้ว  
- เปUนแบบดึงเชือก 
 

22,800 โรงเรียน 
ดอนแก ว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป`ญญา) 

            

5 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส�วน 
พร อมค�าติดตั้ง 
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอก

- ขนาดไม�ต่ํากว�า 
40,000 บีทียู 
- เปUนราคาที่รวมค�าติดตั้ง 
- ได รับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ=อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ[า

614,400 โรงเรียน 
ดอนแก ว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป`ญญา) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

อากาศ) จํานวน 
12 เครื่อง 

เบอร= 5 
- เปUนเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน�วยส�งความเย็นและ
หน�วยระบายความร อน
จากโรงงานเดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศที่มี
ระบบฟอกอากาศ 
สามารถดักจับอนุภาคฝุ̂น
ละออง และสามารถถอด
ล างทําความสะอาดได  
- มีความหน�วงเวลาการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร= 
 

6 พัดลมดูดอากาศ 
จํานวน 27 ตัว 

- ใบพัดขนาด 12 นิ้ว 
ชนิดติดผนัง  
- เปUนแบบดึงเชือก 
 

25,353 โรงเรียน 
ดอนแก ว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป`ญญา) 

            

7 ตู เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 หลัง 

- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ�นชั้นปรับระดับ 3 
ชิ้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ=อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
 
 

5,500 โรงเรียน 
ดอนแก ว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป`ญญา) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โต�ะพร อมเก าอี้
สําหรับรับประทาน
อาหาร จํานวน 6 
ชุด 

- โต�ะทําจากไม ยาง 
หน าโฟเมก าสีขาว 
- ขนาดกว าง 200 ซม. 
ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. 
- เก าอี้ทําจากไม ยาง ที่นั่ง
ไม  ขนาดกว าง 200 ซม. 
ลึก 33 ซม. สูง 44 ซม. 
 

27,000 โรงเรียน 
ดอนแก ว

เนรมิตป`ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป`ญญา) 

            

9 พัดลมแบบโคจร
ติดเพดาน จํานวน 
54 ตัว 

- พัดลมแบบตดิเพดาน 
ขนาดเส นผ�านศูนย=กลาง 
16 นิ้ว  
- ปรับแรงลมได  3 
ระดับ 
- ปรับรัศมีการส�ายได 
ตั้งแต� 15, 30 และ 50 
องศา 
- กระจายสายลมเย็นได 
ทุกมุมห องด วยระบบ
หมุนส�ายอย�างต�อเนื่อง 
- มอเตอร=ประสิทธิภาพ
สูงด วยระบบรองลื่น
อัตโนมัติบอล แบร=ริ่ง  
(BALL BEARING) 
- เพิ่มความปลอดภัย
ด วยระบบตัดไฟอัตโนมตัิ
เทอร=โมฟ_วส= 

70,200 โรงเรียน 
บ านดอนแก ว 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.บ านดอนแก ว) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(THERMAL FUSE) 
- ผ�านกระบวนการผลิต
ที่ได รับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน-ระดับ
โลก ISO 9001 
- ได รับมาตฐานด าน
ความปลอดภัยเลขที่ 
มอก.934-2533 จาก- 
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ=อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ได รับมาตรฐาน
ประหยัดไฟเบอร= 5 จาก
การไฟฟ[าฝา̂ยผลิตแห�ง
ประเทศไทย 
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โต�ะทํางานเหล็ก 
5 ฟุต จํานวน  
1 ตัว 

- ขนาด 5 ฟุต สีเทา  
- ขนาดไม�น อยกว�า
หรือเท�ากับ W154 
xD78xH75.3cm 
- หน าโต�ะบุ PVC  
พร อมกระจก 

5,845 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 

            

2 เก าอี้สํานักงาน  
จํานวน 1 ตัว 

- เก าอี้บุหนังเทียม  
สีดํา  
-ขนาดไม�น อยกว�า
หรือเท�ากับ 
W54xD58xH88-
98cm 

990 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 

            

3 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส�วน 
ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอก
อากาศ)  
พร อมค�าติดตั้ง  
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขนาดไม�ต่ํากว�า 
12,000 บีทีย ู
- เปUนราคาที่รวมค�า
ติดตั้ง 
- ได รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ= 
อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ[า

17,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 

            



 
 
 

109 
 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เบอร= 5 
- เปUนเครื่องปรับ 
อากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน�วยส�งความเย็น
และหน�วยระบาย
ความร อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศที่
มีระบบฟอกอากาศ 
สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ^นละออง 
และสามารถถอดล าง
ทําความสะอาดได  
- มีความหน�วงเวลา
การทํางานของ
คอมเพรสเซอร= 
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
    1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โทรศัพท=บ านไร 
สาย จํานวน 1 
เครื่อง 

- โทรศัพท=แบบไร สาย 
- สัญญาณไฟแสดง
เมื่อมีสายเรียกเข า 
- ใช แบตเตอรี่ AAA 

999 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส�วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน  
(มีระบบ 
ฟอกอากาศ)  
พร อมค�าติดตั้ง  
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขนาดไม�ต่ํากว�า  
36,000 บีทีย ู
- เปUนราคาที่รวมค�า
ติดตั้ง 
-ได รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ= 
อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัด ไฟฟ[า
เบอร= 5 เปUนเครื่อง- 
ปรับอากาศที่ 
ประกอบสําเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหน�วยส�งความ
เย็นและหน�วยระบาย
ความร อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศที่

47,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

มีระบบฟอกอากาศ 
สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ^นละออง 
และสามารถถอดล าง
ทําความสะอาดได  
- มีความหน�วงเวลา
การทํางานของ
คอมเพรสเซอร= 

3 เก าอี้สํานักงาน  
จํานวน 2 ตัว 

-เก าอี้บุหนังเทียม สี
ดํา  
-ขนาดไม�น อยกว�า
หรือเท�ากับ 
W54xD58xH88-
98cm 

1,980 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โต�ะพับ
อเนกประสงค=  
จํานวน 30 ตัว 

- โต�ะพับ
อเนกประสงค= แบบ
หน าโฟเมก า สีขาว 
- ขนาดไม�น อยกว�า 
180*45 ซม.      

40,500 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 เก าอี้พลาสติก  
จํานวน 100 ตัว 

- เก าอี้พลาสติก  
- เกรด A สีขาว 
 

25,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
    1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โต�ะทํางานเหล็ก 
4 ฟุต จํานวน 2 
ตัว 

- ขนาด 4 ฟุต สีเทา  
- ขนาดไม�น อยกว�าหรือ
เท�ากับ W123xD67 
xH75.3cm. 
- หน าโต�ะบุ PVC 
พร อมกระจก 

8,330 อบต. 
ดอนแก ว 

กองช�าง             

2 เก าอี้สํานักงาน 
จํานวน 2 ตัว 

- เก าอี้บุหนังเทียม สีดํา  
- ขนาดไม�น อยกว�าหรือ
เท�ากับ W54xD58x 
H88-98cm 

1,980 อบต. 
ดอนแก ว 

กองช�าง             

 
1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
    1.7 แผนงานการเกษตร 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก าอี้สํานักงาน  
จํานวน 1 ตัว 

- เก าอี้บุหนังเทียม สีดํา 
- ขนาดไม�น อยกว�าหรือ
เท�ากับ W54xD58x 
H88-98cm 

990 อบต. 
ดอนแก ว 

กองส�งเสริม
การเกษตร 
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2. ประเภทครุภัณฑ�การศึกษา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โต�ะนักเรียน มอก. 
จํานวน 70 ชุด 

- โต�ะทําจากไม ยางอย�าง
ดี เลขที่ มอก.1494-
2541 
- ขนาดกว าง 60 ซม. 
ลึก 40 ซม. สูง 67 ซม. 
- โครงทําจากเหล็กพ�นสี
อย�างดี 
- เก าอี้โครงเหล็กที่นั่ง
และพิงหลังเปUนไม ยาง 
เลขที่ มอก.1495-
2541 

126,000 โรงเรียน 
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

 กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก วเนรมิต

ป̀ญญา) 

            

2 โต�ะนักเรียน มอก. 
จํานวน 30 ชุด 

- โต�ะทําจากไม ยางอย�าง
ดี เลขที่ มอก.1494-
2541 
- ขนาดกว าง 60 ซม. 
ลึก 40 ซม. สูง 67 ซม.  
- โครงทําจากเหล็กพ�นสี
อย�างดี 
- เก าอี้โครงเหล็กที่นั่ง
และพิงหลังเปUนไม ยาง 
เลขที่ มอก.1495-
2541 
 

54,000 โรงเรียน 
บ านดอน

แก ว 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.บ านดอนแก ว) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เครื่องเล�นสนาม 
(บ านเห็ดยักษ=
กระดานลื่น) 

- ขนาด 
158*282*204 cm 
- สินค าผลิตจาก
พลาสติก LLDPE ใช งาน
กลางแจ งได  
- ของเล�นพลาสติก มี
หนังสือรับรองมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของเล�น 
มอก.685-2540 
(ประเภท 1-6 ) ออก
โดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ=อุตสาหกรรม 
 

42,000 โรงเรียน 
บ านดอนแก ว 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.บ านดอนแก ว) 

            

4 เครื่องเล�นสนาม 
(อุโมงค=หนอน
หลากสี) จํานวน 
1 ชุด 

- ขนาด 
124*208*103 cm 
- สินค าผลิตจาก
พลาสติก โพลีเอธิลีน 
ชนิด Food grade 
- ปลอดภัยสําหรับเด็ก 
สีสันสดใส คงทน
แข็งแรง 
- ประกอบด วยอุโมงค=ย�อย
คละสี 4 ท�อน , ผนังหน า
หนอนรองเท าหนอน ,ลิ้น
หนอนตรงทางเข า (ไม�มี
พื้นด านใน) 

6,300 ศูนย=พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ดอนแก ว 2 

กองการศึกษาฯ 
(ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก ว 2) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 เครื่องเล�นสนาม 
(บ านน อยกลาง
สวน) จํานวน 1 
ชุด 

- ขนาด 96*133*117 
cm 
- สินค าผลิตจาก
พลาสติก คุณภาพด ี
- เครื่องเล�นสนามภายใน
อาคาร 
- แข็งแรงทนทาน ไร 
เหลี่ยมคม เหมาะ
สําหรับเด็ก เพื่อพัฒนา   
การทางด านร�างกาย 
สังคม อารมณ= และ
สติป̀ญญา 
 

8,200 ศูนย=พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ดอนแก ว 2 

กองการศึกษาฯ 
(ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก ว 2) 

 

            

6 เครื่องเล�นสนาม 
(ขอบเบาะบอล 
DIY) จํานวน 1 
ชุด 

- ขนาด 40*100*40 
cm/ชิ้น 
- ผลิตจากฟองน้ําขึ้น
รูปคุณภาพดี หุ มด วย
พลาสติก PVC  
- เปUนของเล�นเหมาะใช 
ภายในอาคาร สาํหรับ
เด็กเล็กเพื่อฝtกทักษะ
การคลาน เดิน ลอด 
ปuน และหยิบจับ 
 
 

6,900 ศูนย=พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ดอนแก ว 2 

กองการศึกษาฯ 
(ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก ว 2) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 เครื่องเล�นสนาม 
(เบาะนุ�มเข ามุม) 
จํานวน 1 ชุด 

- ขนาด 
120*120*35 cm 
- ผลิตจากฟองน้ําขึ้น
รูปคุณภาพดี หุ มด วย
พลาสติก PVC  
- เปUนของเล�นเหมาะใช 
ภายในอาคาร สาํหรับ
เด็กเล็กเพื่อฝtกทักษะ
การคลาน เดิน ลอด 
ปuน และหยิบจับ 
 

19,000 ศูนย=พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ดอนแก ว 2 

กองการศึกษาฯ 
(ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก ว 2) 
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3. ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง 
    3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รถจักรยานยนต=
สามล อ จํานวน 1 
คัน 

- รถจักรยานยนต=สาม
ล อเครื่องพ�วงแบบเท
ท าย พร อมหลังคา 
- เครื่องยนต= ขนาดไม�
ต่ํากว�า 175 CC 
- ขนาดกระบะบรรทุก 
ไม�น อยกว�า 1.8 x 
1.25 m 
- ขนาด ยาวxกว างxสูง 
ไม�น อยกว�า 
3,385x1,280x1,4
50 mm 
- ระบบขับเคลื่อน 
เพลา 
- ความจุน้าํมัน
เชื้อเพลิง ไม�น อยกว�า 
13 L. 
- ระบบสตาร=ท ไฟฟ[า/
เท า 
-หลังคาถอดพับเก็บได  

79,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 
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4. ประเภทครุภัณฑ�การเกษตร 
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพ�นสารเคมี
ชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
ขนาดเล็ก จํานวน 
1 เครื่อง 
 

- เปUนเครื่องพ�นเคมีชนิด
ละอองฝอย (ULV) ชนิด
สะพายหลัง ทํางานด วย
เครื่องยนต= เบน ซิน 2 
หรือ  4  จังหวะ กําลั ง
เครื่องยนต=ไม�ต่ํากว�า 1 
KW 
- ร ะ บ บ ส ต า ร= ท
เครื่องยนต=สามารถใช 
ระบบ Manual ได  
- ผ ลิ ต แ ร ง อั ด ล ม 
สามารถผลิตลม ที่เป̂า
ออกมาปริมาตรไม�น อย
กว�า 150 ลบ.ม/ชั่วโมง 
- ข น า ด ข อ งล ะ อ อ ง
สารเคมี (Droplet Size) 
ที่เครื่องพ�นผลิตได  มีค�า 
VMD ไม�เกิน 30µm วัด
ที่อัตราการไหลไม�น อย
กว�า 2  ลิตรต�อ ชั่วโมง 
วันที่ระยะ 3 เมตร จาก
หัวพ�น 
- ถั งบรรจุสารเคมี ทํ า

85,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด วยวัสดุทนต�อการกัด
กร�อนสารเคมีหรือตัวทํา
ละลายอื่นๆ ความจุไม�
น อยกว�า 2 ลิตร 
- น้ํ าห นัก เครื่อ งเปล� า 
(ไม�ร�วม น้ํายาเคมีและ
น้ํามันเชื้อเพลิง) ไม�เกิน 
14 กิโลกรัม 
- มีอุปกรณ=ประจําเครื่อง 
ดังนี้  
(1) ชุดเครื่องซ�อมบํารุง 
1 ชุด 
(2) คู�มือการใช งาน 
รายละเอียดโครงการ
สร างชิ้นส�วนและตาราง
แสดงอัตราการไหลของ
สารเคมีตามขนาดของ
หัวฉีด และระดับของ
วาล=ว เป_ด-ป_ด 
(3) มีกรวยเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง ซึ่งต องเปUน
ชนิดมีตะแกรงกรอง 
(4) มีกรวยเติมน้ํายาเคมี 
ซึ่งต องเปUนชนิดมี
ตะแกรงกรอง 
- รับป ระ กัน คุณ ภาพ
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เครื่ อ งพ� น ทั้ งชุด  1  ปu 
(หากเกิดความผิดพลาด
จากกระบวนการผลิต) 
- เครื่องพ�นชนิดฝอย
ละออง (ULV) สะพาย
หลัง ชนิดนํามาเสนอ
ต องเปUนเครื่องที่มีอยู�ใน
สายการผลิตไม�ใช�เครื่อง
ดัดแปลงเพื่อให ได ตาม
คุณลักษณะ 

2 เครื่องพ�นยา
สะพายหลังใช 
เครื่องยนต= 
จํานวน 1 เครื่อง 

- เครื่องพ�นยาสะพาย
หลัง ใช เครื่องยนต= 4 
จังหวะ 
- กําลังเครื่องยนต= ไม�
น อยกว�า 600 cc.  
- ความจุถังน้ํายา ไม�
น อยกว�า 25 ลิตร 

11,900 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 
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4. ประเภทครุภัณฑ�การเกษตร 
    4.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพ�นยา
สะพายหลังใช 
เครื่องยนต= 
จํานวน 1 เครื่อง 

- เครื่องพ�นยาสะพาย
หลัง ใช เครื่องยนต= 4 
จังหวะ 
- กําลังเครื่องยนต= ไม�
น อยกว�า 600 cc.  
- ความจุถังน้ํายา ไม�
น อยกว�า 25 ลิตร 
 

11,900 อบต. 
ดอนแก ว 

กองส�งเสริม
การเกษตร 
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5. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ?าและวิทยุ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล องโทรทัศน=
วงจรป_ด จํานวน 
1 ชุด 

- อุปกรณ=ติดตั้งสําหรับ
กล องวงจรป_ด 8 จุด 
- ความละเอียดไม�น อย
กว�า 1 ล าน  
- เครื่องบันทึก 16 ช�อง 
- สายยาวไม�น อยกว�า 
200 เมตร 
 

50,000 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
 
 

            

5. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ?าและวิทยุ 
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล องวงจรป_ดและ
อุปกรณ= พร อม
ติดตั้งในหมู�บ าน 
หมู�ที่ 7 

- กล องโทรทัศน=       
วงจรป_ด จํานวน 3 ชุด  
- อุปกรณ=กระจาย
สัญญาณ (Media 
Converter) จํานวน  
2 ชุด 
- อุปกรณ=ประกอบการ
ติดตั้งระบบ NETWORK 

150,000 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป[องกันฯ) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จํานวน 1 ชุด 
- ตู  CCTV Outdoor 
จํานวน 1 ชุด 
- สายนาํสัญญาณ 
Fiber Optic แบบ 
Single mode ความ
ยาว 500 เมตร 
- อุปกรณ=ประกอบอื่น ๆ 
พร อมติดตั้ง 

2 กล องวงจรป_ดและ
อุปกรณ= พร อม
ติดตั้งในหมู�บ าน 
หมู�ที่ 10 

- กล องโทรทัศน=วงจรป_ด 
จํานวน 5 ชุด  
- เครื่องบันทึกภาพ 
ขนาด 16 ช�อง จํานวน 
1 ชุด 
- อุปกรณ=กระจาย
สัญญาณ (Switck 
Layer 2) ขนาด 8 Port 
จํานวน 1 ชุด 
- LED Monitor ขนาด 
40 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด 
- ตู  Rack ขนาด 36 U 
จํานวน 1 ชุด 
- อุปกรณ=ประกอบการ
ติดตั้งระบบ NETWORK 
จํานวน 4 ชุด 

492,465 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป[องกันฯ) 

            



 
 
 

124 
 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ตู  CCTV Outdoor 
จํานวน 4 ชุด 
- สายนําสญัญาณ Fiber 
Optic แบบ Single 
mode ความยาว 
1,350 เมตร 
- ระบบไฟฟ[าสาํหรับตู  
CCTV จํานวน 4 จุด 
-อุปกรณ=ประกอบอื่นๆ 
พร อมติดตั้ง 

3 กล องวงจรป_ดและ
อุปกรณ= พร อม
ติดตั้งในหมู�บ าน 
หมู�ที่ 1 

- กล องโทรทัศน=วงจรป_ด 
จํานวน 6 ชุด  
- เครื่องบันทึกภาพ 
ขนาด 16 ช�อง จํานวน 
1 ชุด 
- อุปกรณ=กระจาย
สัญญาณ (Switck 
Layer 2) ขนาด 8 Port  
จํานวน 1 ชุด 
- LED Monitor ขนาด 
40 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด 
- ตู  Rack ขนาด 36 U 
จํานวน 1 ชุด 
- อุปกรณ=ประกอบการ
ติดตั้งระบบ NETWORK 
จํานวน  3 ชุด 

498,056 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป[องกันฯ) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ตู  CCTV Outdoor 
จํานวน 3 ชุด 
- สายนําสญัญาณ Fiber 
Optic แบบ Single 
mode ความยาว 
1,500 เมตร 
- ระบบไฟฟ[าสาํหรับตู  
CCTV จํานวน 3 จุด 
- อุปกรณ=ประกอบอื่น ๆ 
พร อมติดตั้ง 
 

 
5. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ?าและวิทยุ 
    5.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องเสียง
ภาคสนาม 
จํานวน 1 ชุด 

1.1 พาวเวอร=แอมป� 
จํานวน 1 แท�น 
   - ตอบสนองที่ย�าน
ความถี่ FREG : 20 Hz-
20KHz 
   - DF>350 w 
@80OHM 1KHz ; 
Class AB 

34,500 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   - กําลังขยาย 500 w 
ที่ 8 ohm และ 900 w 
ที่ 4 ohm   
1.2 ตู ลําโพง จํานวน 2 
ตู  
   - ตัวตู ทําด วยพลาสติก
อย�างดีแข็งแรงได 
มาตรฐานตามสูตรของตู 
ลําโพงแบบ กลาง+
แหลม 
   - ขนาดของดอก
ลําโพง 15” 2 ดอกคู� + 
วูฟเฟอร= 1” ค�า 
Impedance 8 Ohm 
กําลังขยาย 300-
1000 w 
   - รับประกัน 6 เดือน 
1.3 สายสัญญาณ VCT 
2x1.5 ยาว 100 ม. 
จํานวน 1 ขด 
   - เปUนสายหุ มฉนวน 
ทําด วยทองแดงหรือ
อะลูมิเนียม โดยสาย 
ทองแดงจะเปUนตัวนํา
สัญญาณบวกและสายตี
เกลียวนําสัญญาณลบ 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วัสดุที่ใช ผลติทนความ
ร อน 
1.4 หัวคอนเน็คเตอร= 
สําหรับเข าระบบ PA 
จํานวน 1 ชุด 
   - หัวต�อสําหรับเชื่อม
อุปกรณ=เครื่องเสยีงกับ
ลําโพง ผลติจาก
อลูมิเนียมอย�างดี 
แข็งแรง รองรับการใช 
งานได ยาวนาน 

2 กล องวงจรป_ด         
ชุด 16 ตัว จํานวน 
1 ชุด 

2.1 DVR 16 CH 2MP 
จํานวน 1 หน�วย 
   - บันทึกภาพความ
ละเอียดได สูงสดุที่ 
1080P  
   - ดูออนไลน=ผ�าน
อินเตอร=เน็ต ,โทรศัพท=
สมาร=ทโฟน 
2.2 กล อง AHD 2 MP 
จํานวน 16 ตัว 
   - ความละเอียด 2 
ล านพิกเซล  
   - บันทึกภาพที่ 
25/30 fips@1080P  
   - เลนส= 3.6 mm.  

47,310 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   - IP67 , DC12V 
2.3 HDD 4 TB (สีม�วง) 
WD จํานวน 1 หน�วย 
2.4 สายไฟ ยาว 140 
เมตร , สาย LAN ยาว 
150 เมตร , สาย RG6 
Power ยาว 130 
เมตร , บารัน AHD 
จํานวน 12 หน�วย 
พร อมค�าติดตั้ง จํานวน 
16 จุด 

3 กล องวงจรป_ดชุด 
8 ตัว จํานวน 1 
ชุด 

3.1 DVR 8 CH 
2MP จํานวน 1 
หน�วย 
- บันทึกภาพความ
ละเอียดได สูงสุด
1080P  
- ดูออนไลน=ผ�าน
อินเตอร=เน็ต ,
โทรศัพท=สมาร=ทโฟน 
3.2 กล อง AHD 2 
MP จํานวน 8 ตัว 
- ความละเอียด 2 
ล านพิกเซล  

24,790 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- บันทึกภาพที่ 
25/30 
fips@1080P  
- เลนส= 3.6 mm.  
- IP67 , DC12V 
3.3 HDD 2 TB (สี
ม�วง) WD จํานวน 1 
หน�วย 
3.4 สายไฟ ยาว 70 
เมตร , สาย LAN 
ยาว 100 เมตร ,  
สาย RG6 Power 
ยาว 80 เมตร , บา
รัน AHD จํานวน 6 
หน�วยพร อมค�าติดตั้ง 
จํานวน 8 จุด 
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5. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ?าและวิทยุ 
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู ลําโพงเคลื่อนที่ 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ตู ลํ า โพ ง ขน าด ไม�
น อยกว�า 15 นิ้ว 
- ไมโครโฟนไร สาย  
2 อัน 
- มีแบตเตอร=รี่ในตัว 
- ตัวตู ลําโพงมีล อ  
ลากได  

6,955 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 

            

5. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ?าและวิทยุ 
    5.5 แผนงานการเกษตร 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล อง CCTV 
พร อมอุปกรณ=
ติดตั้ง จํานวน 8 
ตัว 

- ความละเอียด 2 
ล านพิกเซล 
- CCTV hiview 
- เครื่องบันทึกภาพ  
8 ช�อง 
- สาย UTP 150M. 
 

25,900 ตําบล 
ดอนแก ว 

กองส�งเสริม
การเกษตร 
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6. ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล องถ�ายภาพนิ่ง 
จํานวน 1 ตัว 

- เปUนกล องถ�าย
ภาพนิ่ง ดิจิตอล 
DSLR 18-55 mm. 
- ความละเอียด ไม�ต่ํา
กว�า  24 ล านพิกเซล 
- สามารถถ�ายภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวได  
- มีระบบแฟลชในตัว 
- สื่อบันทึกข อมูล ใช 
ชนิด SD หรือ SDHC 
ขนาดความจุไม�น อย
กว�า 16 GB. 
- สามารถถ�ายโอน
ข อมูลจากกล องไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร=ได  
- หน าจอแอลซีดี
ทัชสกรีนปรับได 
หลายทิศทาง 
- เชื่อมต�อผ�าน Wi-
Fi/NFC และบลูทูธได  
- มีกระเป�าบรรจุกล อง 

24,900 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ             
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7. ประเภทครุภณัฑ�งานบ�านงานครัว 
    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู เย็น จํานวน 1 
เครื่อง 

- ขนาดไม�น อยกว�า 7 
คิวบิกฟุต 
- เปUนรุ�นที่ได รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร= 5 

9,400 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ             

 
7. ประเภทครุภณัฑ�งานบ�านงานครัว 
    7.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องทําน้ําเย็น 
แบบต�อท�อ ขนาด 
2 ก�อก จํานวน 1 
เครื่อง 

- ตัวเครื่องทั้งภายนอก
และภายในทําด วย
โลหะไม�เปUนสนิม 
- ถังบรรจุน้ําภายในทาํ
ด วยโลหะไม�เปUนสนิม 
ไร สารตะกั่ว 
- มีอุปกรณ=ควบคุมการ
เป_ด-ป_ดน้าํ  
- มีระบบตัดไฟ
อัตโนมัติ           

15,000 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ใช ไฟฟ[า AC 220 
โวลท= 50 เฮิรตซ= 
- ราคาไม�รวมค�าติดตั้ง 
อุปกรณ=การติดตั้ง เช�น 
เบรกเกอร=กันดูด และ
ไม�รวมเครื่องกรองน้ํา 

2 ตู เย็น  ขนาด 13 
คิวบิกฟุต จํานวน 
1 ตู  

- ขนาดที่กําหนดเปUน
ความจุภายในขั้นต่ํา 
- ขนาดความจุไม�น อย
กว�า 13 คิวบิกฟุต 
เปUนรุ�นทีไ่ด รับฉลาก 
ประสิทธิภาพ เบอร= 5 
ของการไฟฟ[าฝา̂ยผลิต
แห�งประเทศไทย 
-การจัดซื้อตู เย็นขนาด
อื่นให พิจารณาถึงการ
ประหยัดพลังงาน 
ไฟฟ[าด วย นอกเหนือ 
จากการพิจารณาด าน
ราคา 
 
 

19,000 โรงเรียน
บ านดอน

แก ว 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.บ านดอน

แก ว) 
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8. ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เลื่อยวงเดือน
ไฟฟ[า แบบมือถือ 
ขนาด 9 นิ้ว 
จํานวน 1 ตัว 

- ขับด วยมอเตอร=
ไฟฟ[า ขนาดไม�น อย
กว�า 1,700 วัตต= 
- ตัดไม ได หนาไม�น อย
กว�า 60 มิลลิเมตร 
- ขนาดที่กําหนดเปUน
ขนาดเส นผ�าศูนย=กลาง
ของใบเลื่อยขั้นต่ํา 

 

6,900 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ             
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9. ประเภทครุภัณฑ�ดนตรีและนาฏศิลปD 
    9.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สะล อเล็ก ติด
ลูกบิด จํานวน 5 
คัน 

- ทําด วยกะลามะพร าว 
ตัวกะลาต องให กังวาน 
- ด ามสะล อทําด วยไม 
เนื้อแข็งอย�างดี 
- มีลูกบิดไม  2 จุด และ
ใส�ลูกบิดกีต าร=แทน 
- ใส�สายลวด (กีต าร=) 
ตั้งลูก 3 ได  ระดับเสียง
ตรงตามมาตรฐาน 
- คันชักทําด วยไม เนื้อ
แข็ง และหางไนลอน 

8,500 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษา 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 

            

2 สะล อกลาง ติด
ลูกบิด จํานวน 5 
คัน 

- ทําด วยกะลามะพร าว 
ตัวกะลาต องให กังวาน 
- ด ามสะล อทําด วยไม 
เนื้อแข็งอย�างดี 
- มีลูกบิดไม  2 จุด และ
ใส�ลูกบิดกีต าร=แทน 
-ใส�สายลวด (กีต าร=) ตั้ง
ลูก 4 ได  ระดับเสียง
ตรงตามมาตรฐาน 
- คันชักทําด วยไม เนื้อ
แข็ง และหางไนลอน 

9,500 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษา 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ซึงเล็ก ติดลูกบิด 
จํานวน 1 ตัว 

- ตัวซึงทําด วยไม สัก
อย�างดี ขูดทั้งตัว ป_ด
หน าด วยไม แผ�น 
- มีลูกบิดไม หลอก 
ด านละ 2 ตัว และใส�
ลูกบิดกีต าร=แทน 
- หน าซึงขนาด 8 นิ้ว 
- ใส�สายลวด (กีต าร=) 
ตั้งเสียงได  ระดับเสียง
ตรงตามมาตรฐาน 

2,100 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษา 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 

            

4 ซึงกลาง ติดลูกบิด 
จํานวน 1 ตัว 

- ตัวซึงทําด วยไม สัก
อย�างดี ขูดทั้งตัว ป_ด
หน าด วยไม แผ�น 
- มีลูกบิดไม หลอก 
ด านละ 2 ตัว และใส�
ลูกบิดกีต าร=แทน 
- หน าซึงขนาด 10 
นิ้ว 
- ใส�สายลวด (กีต าร=) 
ตั้งเสียงได  ระดับเสียง
ตรงตามมาตรฐาน 
 

2,700 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษา 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ซึงใหญ� ติดลูกบิด 
จํานวน 1 ตัว 

- ตัวซึงทําด วยไม สัก
อย�างดี ขูดทั้งตัว ป_ด
หน าด วยไม แผ�น 
- มีลูกบิดไม หลอก 
ด านละ 2 ตัว และใส�
ลูกบิดกีต าร=แทน 
- หน าซึงขนาด 12 
นิ้ว 
- ใส�สายลวด (กีต าร=) 
ตั้งเสียงได  ระดับเสียง
ตรงตามมาตรฐาน 

3,300 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษา 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 

            

6 ขลุ�ยหลิบพื้นเมือง 
ไม ไผ� จํานวน 5 
เลา 

- ตัวขลุ�ยทําด วยไม ไผ� 
ขัดเงาตามธรรมชาติ 
- มีขนาดความยาว
ประมาณ 40-45 
ซม. เส นผ�าน
ศูนย=กลาง 2 ซม. 
- มีเสียงดังสดใสทุก
นิ้ว มีครบทุกหน�วย
เสียงตามหลักดนตรี
ไทย 
 

1,600 โรงเรียน
ดอนแก ว
เนรมิต
ป̀ญญา 

กองการศึกษา 
(ร.ร.ดอนแก ว
เนรมิตป̀ญญา) 
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
    10.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร=  
สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 
3 ชุด 

- มีหน�วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม�น อยกว�า 
2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม�น อย
กว�า 3.5 GHz หรือ
ดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีหน�วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว�า มีขนาด     
ไม�น อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข อมลู 
(Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว�าขนาด
ความจุไม�น อยกว�า 1 TB 
หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม�
น อยกว�า 120 GB 
จํานวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า 
จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 

48,000 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Interface) แบบ  
10/100/1000 
Base-T หรือดีกว�า 
จํานวนไม�น อยกว�า 1 
ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า ไม�น อย
กว�า 3 ช�อง 
- มีแป[นพิมพ=และเมาส= 
- มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกว�า มี Contrast 
Ratio ไม�น อยกว�า 
600:1 และมีขนาด ไม�
น อยกว�า 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หน�วย 

2 เครื่องคอมพิวเตอร= 
All In One 
สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง 

- มีหน�วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม�น อยกว�า 
2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 
Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม�น อยกว�า 2.4 GHz 
จํานวน 1 หน�วย  
- หน�วยประมวลผล

17,000 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลาง (CPU) มี
หน�วยความจําแบบ 
Cache Memory ขนาด
ไม�น อยกว�า 3 MB  
- มีหน�วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว�า มีขนาดไม�
น อยกว�า 4 GB  
- มีหน�วยจัดเก็บข อมลู 
(Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว�า ขนาด
ความจุไม�น อยกว�า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุ    
ไม�น อยกว�า 120 GB 
จํานวน 1 หน�วย  
- มี DVD-RW หรือ
ดีกว�า จํานวน 1 หน�วย  
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 
Base-T หรือดีกว�า 
จํานวนไม�น อยกว�า       
1 ช�อง  
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า ไม�น อย
กว�า 3 ช�อง  
- มีแป[นพิมพ=และเมาส=  
- มีจอภาพในตัว และมี
ขนาดไม�น อยกว�า 21 
นิ้ว ความละเอียดแบบ 
FHD (1920x1080)  
- สามารถใช งาน Wi-Fi 
(IEEE 802.11 b,g,n, 
ac) และ Bluetooth 

3 เครื่องพิมพ=แบบฉีด
หมึกพร อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ= (Ink 
Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

- เปUนเครื่องพิมพ=แบบ
ฉีดหมึกพร อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ= (Ink Tank 
Printer) จากโรงงาน
ผู ผลิต 
- มีความละเอียดใน
การพิมพ=ไม�น อยกว�า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการ
พิมพ=ร�างขาวดําไม�น อย
กว�า 20 หน าต�อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพ

4,300 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต�อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการ
พิมพ=ร�างสไีม�น อยกว�า 
10 หน าต�อนาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพ
ต�อนาที(ipm) 
- มีช�องเชื่อมต�อ
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า จํานวน
ไม�น อยกว�า 1 ช�อง 
- มีถาดใส�กระดาษได 
ไม�น อยกว�า 50 แผ�น 
- สามารถใช ได กับ A4, 
Letter, Legal และ 
Custom  

4 เครื่องพิมพ=แบบฉีด
หมึกพร อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ= (Ink 
Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

- เปUนเครื่องพิมพ=แบบ
ฉีดหมึกพร อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ= (Ink Tank 
Printer) จากโรงงาน
ผู ผลิต 
- มีความละเอียดใน
การพิมพ=ไม�น อยกว�า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการ

4,300 อบต. 
ดอนแก ว 

กองคลัง 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พิมพ=ร�างขาวดําไม�น อย
กว�า 20 หน าต�อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต�อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการ
พิมพ=ร�างสไีม�น อยกว�า 
10 หน าต�อนาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพ
ต�อนาที(ipm) 
- มีช�องเชื่อมต�อ
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า จํานวน
ไม�น อยกว�า 1 ช�อง 
- มีถาดใส�กระดาษได 
ไม�น อยกว�า 50 แผ�น 
- สามารถใช ได กับ A4, 
Letter, Legal และ 
Custom  

5 เครื่องพิมพ= 
Multifunction 
แบบฉีกหมึก 
(Inkjet) จํานวน 
1 เครื่อง 

- เปUนอุปกรณ=ที่มี
ความสามารถเปUน 
Printer, Copier , 
Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช เทคโนโลยีแบบพ�น

7,900 อบต. 
ดอนแก ว 

กองคลัง 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการ
พิมพ=ไม�น อยกว�า 
4,800x1,200 dpi  
หรือ 1,200x4,800 
dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ=
ร�างขาวดําไม�น อยกว�า 
34 หน าต�อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต�อนาที 
(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ=
ร�างสีไม�น อยกว�า 27 
หน าต�อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต�อนาที 
(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได  
- มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสดุไม�น อยกว�า 
1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป[อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- สามารถถ�ายสําเนา
เอกสารได ทั้งสีและขาว
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ดํา 
- สามารถทําสําเนาได 
สูงสุดไม�น อยกว�า 99 
สําเนา 
- สามารถย�อและขยาย
ได  25 ถึง 400 
เปอร=เซ็นต= 
- มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า จํานวน
ไม�น อยกว�า 1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือ
ดีกว�า จํานวนไม�น อยกว�า 
1 ช�อง 
- สามารถใช งานผ�าน
เครือข�ายไร สาย (Wi-Fi) 
ได  
- มีถาดใส�กระดาษได ไม�
น อยกว�า 100 แผ�น 
- สามารถใช ได กับ A4, 
Letter, Legal และ 
Custom 
 



 
 
 

146 
 

10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
    10.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ= 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 
1 เครื่อง 

-  เปUนอุปกรณ=ที่มี
ความสามารถเปUน 
Printer , Copier , 
Scanner , และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช เทคโนโลยีแบบพ�น
หมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการ
พิมพ=ไม�น อยกว�า 4,800 
x 1,200 dpi หรือ 
1,200 x 2,400 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ=
ร�างขาว-ดําไม�น อยกว�า 34 
หน า/นาที (ppm)  
หรือ 15 ภาพ/นาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ=
ร�างสีไม�น อยกว�า 27 
หน า/นาที (ppm) หรือ 
10 ภาพ/นาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได  
- มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม�น อยกว�า 
1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป[อนเอกสาร

7,900 อบต. 
ดอนแก ว 

สํานักปลัดฯ 
(งานป[องกันฯ) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

อัตโนมัติ (Auto 
Document Frrd) 
- สามารถถ�ายสําเนา
เอกสารได ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได 
สูงสุดไม�น อยกว�า 99 
สําเนา 
- สามารถย�อและขยายได  
25 ถึง 400 เปอร=เซ็นต= 
- มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�
น อย กว�า 1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือ
ดีกว�า จํานวนไม�น อยกว�า 
14 ช�อง 
- สามารถใช งานผ�าน
เครือข�ายไร สาย(Wi-Fi) ได  
- มีถาดใส�กระดาษได ไม�
น อยกว�า 100 แผ�น 
- สามารถใช ได กับ A4, 
Letter และ Custom 
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
    10.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร= 
สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง 

- มีหน�วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม�น อยกว�า 2 แกน
หลัก (2 Core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม�น อยกว�า 3.5 
GHz หรือดีกว�า จํานวน 1 
หน�วย 
- มีหน�วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว�า มีขนาด      ไม�น อย
กว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข อมูล 
(Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�
น อยกว�า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม�น อยกว�า 120 
GB จํานวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า 
จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว�า จํานวนไม�น อย

16,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองการศึกษาฯ             
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กว�า  1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า ไม�น อย
กว�า 3 ช�อง 
- มีแป[นพิมพ=และเมาส= 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกว�า มี Contrast Ratio 

2 คอมพิวเตอร=
โน ตบุ�ก สําหรับ
งานสํานักงาน 
จํานวน 4 เครื่อง 

1.1 มีหน�วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม�น อยกว�า 
2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน 1 หน�วย โดยมี
คุณลักษณะอย�างใดอย�าง
หนึ่ง หรือดีกว�า  
ดังนี้ 
- ในกรณีที่มีหน�วยความจํา
แบบ Cache Memory 
ขนาด ไม�น อยกว�า 2 MB 
ต องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม�น อย
กว�า 2.5 GHz และมี
หน�วยประมวลผลด าน
กราฟ_ก(Graphics 
Processing Unit) ไม�น อย
กว�า 6 แกน หรือ 
- ในกรณีที่มีหน�วยความจํา
แบบ Cache Memory 
ขนาดไม�น อยกว�า 3 MB 

64,000 โรงเรียน
บ านดอน

แก ว 

กองการศึกษา 
(ร.ร.บ านดอนแก ว) 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม�น อย
กว�า 2.4 GHz 
1.2 มีหน�วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว�า ขนาดไม�น อยกว�า 4 
GB 
1.3 มีหน�วยจัดเก็บข อมูล 
(Hard Drive) ขนาดความ
จุไม�น อยกว�า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม�น อยกว�า 
120 GB จํานวน 1 
หน�วย 
1.4 มีจอภาพที่รองรับ
ความละเอียดไม�น อยกว�า 
1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม�น อยกว�า 
12 นิ้ว 
1.5 มี DVD-RW หรือ
ดีกว�า แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 
หน�วย 
1.6 มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า ไม�น อย
กว�า 3 ช�อง 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.7 มีช�องเชื่อมต�อแบบ 
HDMI หรือ VGA จานวน
ไม�น อยกว�า 1 ช�อง 
1.8 มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว�า จานวนไม�น อย
กว�า 1 ช�อง 
1.9สามารถใช งานได ไม�
น อยกว�าWi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n,ca)และ 
Bluetooth 
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
    10.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่อง
คอมพิวเตอร=
โน ตบุ�ก สําหรับ
งานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 

- มีหน�วยประมวลผกลาง 
(CPU) ไม�น อยกว�า 2 
แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน�วย โดยมี
คุณลักษณะอย�างใด
อย�างหนึ่ง หรือดีกว�า 
ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มี
หน�วยความจําแบบ 
Cache Memory ขนาด
ไม�น อยกว�า 2 MB ต องมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม�น อย
กว�า 2.5 GHz และมี
หน�วยประมวลผลด าน
กราฟ_ก (Graphics 
Processing Unit) ไม�
น อยกว�า 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มี
หน�วยความจําแบบ 
Cache Memory ขนาด
ไม�น อยกว�า 3 MB ต องมี
ความเร็วสัญญาณ

16,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

นาฬิกาพื้นฐานไม�น อย
กว�า 2.4 GHz 
- มีหน�วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว�า ขนาดไม�น อย
กว�า 4  GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข อมลู 
(Hard Drive) ขนาด
ความจุไม�น อยกว�า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม�
น อยกว�า 120 GB 
จํานวน 1 หน�วย 
- มีจอภาพที่รองรับ
ความละเอียดไม�น อย
กว�า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาด ไม�
น อยกว�า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า 
แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 
หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า ไม�น อย
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กว�า 3 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อแบบ 
HDMI หรือ VGA 
จํานวนไม�น อยกว�า 1 
ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000  
Base-T หรือดีกว�า 
จํานวนไม�น อยกว�า 1 
ช�อง 
- สามารถใช งานได ไม�
น อยกว�า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) 
และ  Bluetooth 
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
    10.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่อง
คอมพิวเตอร= 
สําหรับงาน
สํานักงาน 
จํานวน 1 ชุด 

- มีหน�วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม�น อยกว�า 2 แกน
หลัก  
(2 Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม�
น อยกว�า  
3.5 GHz หรือดีกว�า 
จํานวน 1 หน�วย 
- มีหน�วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว�า มีขนาด ไม�น อยกว�า 
4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข อมูล 
(Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�
น อยกว�า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม�น อยกว�า 120 
GB จํานวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า 
จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 

16,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองช�าง             



 
 
 

156 
 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หรือดีกว�า จํานวนไม�น อย
กว�า  1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า ไม�น อย
กว�า 3 ช�อง 
- มีแป[นพิมพ=และเมาส= 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกว�า มี Contrast Ratio 
ไม�น อยกว�า 600:1 และมี
ขนาดไม�น อยกว�า 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หน�วย 

2 อุปกรณ=กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 
16 ช�อง 
จํานวน 1 ตัว 

- มีลักษณะการทํางาน
ไม�น อยกว�า Layer 2 
ของ OSI Model 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ
10/100/1000 
Base-T หรือดีกว�า 
จํานวนไม�น อยกว�า 16 
ช�อง 
- มีสัญญาไฟแสดง
สถานะของการทํางาน
ช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�ายทุกช�อง 

3,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองช�าง             
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
    10.6 แผนงานการเกษตร 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่อง
คอมพิวเตอร= 
สําหรับงาน
สํานักงาน 
จํานวน 1 ชุด 

- มีหน�วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม�น อยกว�า 2 แกน
หลัก  
(2 Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม�
น อยกว�า  
3.5 GHz หรือดีกว�า 
จํานวน 1 หน�วย 
- มีหน�วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว�า มีขนาด ไม�น อยกว�า 
4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข อมูล 
(Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�
น อยกว�า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม�น อยกว�า 120 
GB จํานวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า 
จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 

16,000 อบต. 
ดอนแก ว 

กองส�งเสริม 
การเกษตร 
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หรือดีกว�า จํานวนไม�น อย
กว�า  1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว�า ไม�น อย
กว�า 3 ช�อง 
- มีแป[นพิมพ=และเมาส= 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกว�า มี Contrast Ratio 
ไม�น อยกว�า 600:1 และมี
ขนาดไม�น อยกว�า 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หน�วย 
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11. ประเภทครุภัณฑ�อื่น 
    11.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องชั่งน้ําหนัก
รถบรรทุกระบบ
อิเล็กทรอนิกส= 
จํานวน 3 เครื่อง 

- โครงสร างแท�นชั่ง 
ออกแบบแท�นเปUน
ลักษณะแท�นลอย
แบบสะพาน พิกัด 
10 ตัน 
- จอแสดงน้ําหนัก 
โครงสร างจอทําจาก 
Stanless ทั้งชุด กัน
น้ําและความชื้นได ดี 
- อุปกรณ=รับแรง 
สามารถรับน้ําหนักได 
สูงสุด ถึง 200% 
ของพิกัดโหลดเซล 
- กล�องรวมสัญญาณ 
สามารถปรับน้ําหนัก 
หัว ท าย ได อย�าง
แม�นยํา  
 
 

481,500 อบต. 
ดอนแก ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล อม 
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11. ประเภทครุภัณฑ�อื่น 
    11.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียด 
ของครุภัณฑ� 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องซีลเท า
เหยียบ จํานวน 1 
เครื่อง 

- แรงไฟฟ[า ไฟฟ[า
กระแสสลับ 
200/50 V/Hz 
- กําลังพัลส=  
1250 W 
- ความยาวxกว าง 
รอยซีล  450x5 
mm 
- เวลาทําความร อน 
ที่ปรับได   0-2.5 s 
- ขนาดเครื่อง ยาวx
กว างxสูง 250x550 
x 880 mm 
- น้ําหนักสุทธิเครื่อง 
21 kg 
 

9,095 อบต. 
ดอนแก ว 

กองส�งเสริม 
การเกษตร 

            

 


