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บทน า 

การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 นั้น เทศบาลต าบลป่าก่อด าได้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แผนการด าเนินงานได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ 

เป็นกรอบในการจัดท าหลังจากที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับการอนุมัติแล้ว 
แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ บ่งบอกระยะเวลาที่ชัดเจน
และแสดงถึงการด าเนินงานจริง โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า 

จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงานนั้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ      
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการขจัดความยากจน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาลอย่างบูรณาการ ตลอดจน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
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1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ

เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
2. เพ่ือท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือท าให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล 
4. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

1.2 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หมวด 5 ข้อ 27)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 1.2.1  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
  
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หนว่ยงานอ่ืน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
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1.2.2 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม

การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งยังเป็นเครื ่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ  
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
1.3 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 1.  เพ่ือให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เกิดความประหยัดทั้งด้านเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์เนื่องจากการก าหนดแนวทางไว้แล้ว 

  3.  เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เนื่องจากแผนปฏิบัติเป็นแผนที่ก าหนดขอบเขตระยะเวลา
ไว้แล้ว 
       4.  การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
   5.  ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางการพัฒนาที่ได้วางไว้ 

 
 
 



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

1 โครงการกลุ่มพฒันาสตรีเทศบาล
ต าบลปา่ก่อด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการ
กลุ่มพฒันาสตรีเทศบาลต าบล
ปา่ก่อด า

20,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

2 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการ
พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

10,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

3 โครงการพฒันาศักยภาพเยาวชน 
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการ
พฒันาศักยภาพเยาวชน 
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

10,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

4 โครงการศูนย์บริการผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการ
ศูนย์บริการผู้พกิาร

10,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

5 โครงการศูนย์พฒันาครอบครัว
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการ
ศูนย์พฒันาครอบครัวเทศบาล
ต าบลปา่ก่อด า

10,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
พฒันาสตรี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพฒันาสตรี

10,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

แบบ ผด.02

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการขจัดความยากจน

1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการโครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

ที่

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

7 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ
กลุ่มอาชีพ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธภิาพกลุ่ม
อาชีพ

15,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

8 โครงการศูนย์พฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ กลุ่มผู้สูงอายุ

เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์
พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
 กลุ่มผู้สูงอายุ

60,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

9 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่
ที่ 8 (กลุ่มท าน  าพริก)

เพื่อสนับสนุนโครงการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 8 
(กลุ่มท าน  าพริก)

10,000 หมู่ที่ 8 ส านักปลัด

10 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่
ที่ 9 (กลุ่มข้าวหลาม)

เพื่อสนับสนุนโครงการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 
(กลุ่มข้าวหลาม)

10,000 หมู่ที่ 9 ส านักปลัด

11 โครงการสนับสนุนศูนย์พฒันา
และส่งเสริมคุณภาพชีวติกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

เพื่อสนับสนุนโครงการ
สนับสนุนศูนย์พฒันาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

20,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

12 โครงการสนับสนุนศูนย์พฒันา
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ กลุ่มผู้
พกิาร

เพื่อสนับสนุนโครงการ
สนับสนุนศูนย์พฒันาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ กลุ่มผู้พกิาร

20,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

รวม 12 โครงการ 205,000

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

พ.ศ.2563หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562สถานที่ด าเนินการที่ โครงการ



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

1 โครงการก่อสร้างดาด คสล.ล า
เหมืองเดิม ม.8 (ทุ่งนานายหนาย 
เครือใจ) ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

ขนาดก้นกวา้ง 1.00 ม.
ปากกวา้ง 1.50 ม. ลึก 1.50 
ม. ระยะทางรวม 75.00 ม.

190,000 ม.8 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 
ม.12 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 
200.00 ม. หรือใหไ้ด้ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 800.00 
ตร.ม.

500,000 ม.12 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.5 
ม.12 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว
55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
ใหไ้ด้ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
220.00 ตร.ม.

141,000 ม.12 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (ปา่
ก่อด า)

ขนาดกวา้ง 4.00 ม.
ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือใหไ้ด้ผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 428.00 ตร.ม.

269,800 โรงเรียนเทศบาล 
1 (ปา่ก่อด า)

กองช่าง

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ



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

5 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น ม.12 (จินผิน) ต.ปา่ก่อ
ด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ระบบประปาหมู่บา้น ม.12 
(จินผิน) ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

200,000 ม.12 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างร้ัวหลังโรงเรียน
เทศบาล 1 (ปา่ก่อด า)

ระยะทางรวม 60.00 ม. 79,600 โรงเรียนเทศบาล 
1 (ปา่ก่อด า)

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหลังคาคลุม
เส้ือบา้น ม.10 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย

ขนาดกวา้ง 10.00 ม.
ยาว 10.00 ม. 
สูง 4.50 ม. 

322,700 ม.10 กองช่าง

8 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย
หลัก ม.12 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว
 จ.เชียงราย

ใหไ้ด้ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
236.00 ตร.ม.

184,600 ม.12 กองช่าง

9 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล ม.8 
ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ความลึก 42.50 ม. พร้อม
เคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า

170,000 ม.8 กองช่าง

10 โครงการขุดลอกหลงน้ าลัด  ม.9 
ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พื้นที่ก้นบอ่ไม่น้อยกวา่ 4,000
 ตร.ม. ลึก 1.00 ม. หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
4,000 ตร.ม.

157,700 ม.9 กองช่าง

11 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์ ม.3  ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 
10.00 ม. สูง 4.50 ม. 

246,400 ม.3 กองช่าง

12 โครงการติดต้ังระบบเสียงไร้สาย 
(ลูกข่าย) ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปา่ก่อด า

ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย (ลูก
ข่าย) ภายในเขตเทศบาลต าบล
ปา่ก่อด า

205,000 พื้นที่ในเขตเทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กองช่าง

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

13 โครงการถมหนิคลุกทางเข้าพื้นที่
การเกษตร (สายโปง่เปา้)  ม.12 
ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 -4.00 ม.
หนา 0.07 ม. ปริมาณหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 58.00 ตร.ม.

30,000 ม.12 กองช่าง

14 โครงการถมหนิคลุกทางเข้าพื้นที่
การเกษตร (สายหว้ยขี้ต้ิว)  ม.12
 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 -4.00 ม.
หนา 0.07 ม. ปริมาณหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 58.00 ตร.ม.

30,000 ม.12 กองช่าง

15 โครงการถมหนิคลุกทางเข้าพื้นที่
การเกษตร (หว้ยผักหละ)  ม.12 
ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 -4.00 ม.
หนา 0.07 ม. ปริมาณหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 58.00 ตร.ม.

30,000 ม.12 กองช่าง

16 โครงการถมหนิคลุกทางเข้าพื้นที่
การเกษตร (หว้ยเหี๊ยะ)  ม.12 
ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 -4.00 ม.
หนา 0.07 ม. ปริมาณหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 58.00 ตร.ม.

30,000 ม.12 กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น (หมวด 5) ม.3 ต.จอม
หมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
(หมวด 5) ม.3 ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

138,000 ม.3 กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น ม.12 (ฝ่ังตะวนัออก) ต.
ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
ม.12 (ฝ่ังตะวนัออก) ต.ปา่ก่อ
ด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

138,000 ม.12 กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น ม.2 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
ม.2 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

56,000 ม.2 กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าบริเวณ
ศาลาประชาธปิไตย ม.10 ต.ปา่
ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปรับปรุงหอ้งน้ าบริเวณศาลา
ประชาธปิไตย ม.10 ต.ปา่ก่อด า
 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

22,400 ม.10 กองช่าง

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

21 โครงการระบบส่งน้ าประปา
หมู่บา้น ม.9 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่
ลาว  จ.เชียงราย

ระบบส่งน้ าประปาหมู่บา้น ม.9
 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว  จ.
เชียงราย

358,700 ม.9 กองช่าง

22 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบอ่พกั คสล . และถมดิน
หลังทอ่ (ล าเหมืองชลประทาน 
ซ.12/2) ม.7 ต.ปา่ก่อด า อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กวา้ง 
1.00 ม. พร้อมบอ่พกั คสล . 
และถมดินหลังทอ่ ระยะทาง
รวม 56.00 ม.

368,000 ม.7 กองช่าง

23 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. 
พร้อมมบอ่พกั คสล . และถมดิน
หลังทอ่ถนนสายหลัก ม.7 ต.ปา่
ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
กวา้ง 0.80 ม. พร้อมบอ่พกั
และถมดินหลังทอ่ ระยะทาง
100.00 ม.

495,000 ม.7 กองช่าง

24 โครงการตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามพระราชเสาวนีย์

20,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

กองช่าง

รวม 24 โครงการ 4,382,900

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

1 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง 
LED โดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ 
ภายในเขตเทศบาลต าบลปา่ก่อด า

ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง LED โดย
ใช้พลังงานแสงอาทติย์ ภายใน
เขตเทศบาลต าบลปา่ก่อด า

337,100 พื้นที่ในเขตเทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กองช่าง

2 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อจ่ายเปน็ค่าขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะและไฟฟา้ส่องสวา่งใน
เขตเทศบาลต าบลปา่ก่อด า

100,000 พื้นที่ในเขตเทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 437,100

2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563













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

1 ค าช าระเงินต้น ค่าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์

1,260,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

2 ค่าช าระดอกเบี้ย ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์

231,086 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลปา่ก่อด า 
จ านวน 12 เดือน

8,200,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

4 เบี้ยยังชีพคนพกิาร ค่าช่วยเหลือผู้พกิารหรือทพุล
ภาพในเขตเทศบาลต าบลปา่ก่อ
ด า จ านวน 12 เดือน

1,500,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

5 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ค่าช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ใน
เขตเทศบาล จ านวน 12 เดือน

220,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

รวม 5 โครงการ 11,411,086

3.1 แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง



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

1 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

จ่ายเปน็ เงินสมทบกองทนุ
สวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบล
ปา่ก่อด า

80,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 80,000

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

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครง 
การรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
ส าหรับครูแกนโรงเรียนละ 1 
คนๆละ 3,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คนๆ 
ละ 3,000 บาท

6,000 กองการศึกษา/ 
รร.ท ๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

2 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครง 
การโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น 
ค่าตอบแทนวทิยากร  
ค่าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม
 ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

50,000 ลานอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

กองการศึกษา

3.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3.3 แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน
กองการศึกษา เช่น ค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

10,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

4 โครงการอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบา้น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวน
ลูกเสือชาวบา้น เทศบาลต าบล
ปา่ก่อด า เช่น ค่าวทิยากร 
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

10,000 อาคารอเนก 
ประสงค์ รร.ท ๑  

  (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

5 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา
เสพติด โรงเรียนชุมชนบา้นปา่ก่อ
ด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
โรงเรียนชุมชนบา้นปา่ก่อด า 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นปา่
ก่อด า

10,000 รร.ชุมชนบา้นปา่
ก่อด า

กองการศึกษา

6 โครงการจัดกิจกรรมงานพอ่ขุน
เม็งรายมหาราช และงานกาชาด
จังหวดัเชียงราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดกิจกรรมงานพอ่ขุนเม็งราย
มหาราช และงานกาชาดจังหวดั
เชียงราย อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่ลาว

31,000 ที่วา่การอ าเภอแม่
ลาว

กองการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

7 โครงการดนตรีสากล โรงเรียน
ชุมชนบา้นปา่ก่อด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีสากล โรงเรียนชุมชน
บา้นปา่ก่อด า อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบา้นปา่ก่อด า

10,000 รร.ชุมชนบา้นปา่
ก่อด า

กองการศึกษา

8 โครงการประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีนมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง อุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอแม่ลาว

10,000 ที่วา่การอ าเภอแม่
ลาว

กองการศึกษา

9 โครงการสืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
สืบสานวฒันธรรมและประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

7,000 ที่วา่การอ าเภอแม่
ลาว

กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวนันักเรียน
โรงเรียนชุมชนบา้นปา่ก่อด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวนันักเรียน
โรงเรียนชุมชนบา้นปา่ก่อด า

400,000 รร.ชุมชนบา้นปา่
ก่อด า

กองการศึกษา

11 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

320,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

12 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

30,100 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

13 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

21,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

14 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

219,750 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

15 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหวั) โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

1,267,500 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

16 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหวั) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

119,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

17 ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าเชื่อม 
ต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

16,800 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

18 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
พฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น 
(SBMLD)

350,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

19 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
ในการพฒันาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.

36,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

20 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหอ้งสมุด
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
ในการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

100,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

21 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา อปท.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา อปท.

50,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

22 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

20,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

23 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน โรงเรียนเทศบาล ๑       
 (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
ปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(ปา่ก่อด า)

210,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

24 ค่าพฒันาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าพฒันา
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

50,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

25 ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล
 ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ
เรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่
ก่อด า)

338,410 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

26 ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ
เรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

14,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

27 ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
กลางวนัเด็กนักเรียน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

343,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

28 ค่าอาหารกลางวนันักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
กลางวนันักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

2,200,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

29 ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
อุปกรณ์การเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า)

208,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

30 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

14,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

31 โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันทกัษะทาง
วชิาการ ในการส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทกัษะทางวชิาการ
ระดับทอ้งถิ่น, ระดับอ าเภอ, 
ระดับจังหวดั, ระดับประเทศ

20,000 รร.ท ๑    (ปา่ก่อ
ด า)/ศพด.

กองการศึกษา

32 โครงการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครง 
การรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์ 
และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ

15,000 โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

33 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
วนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริม
การพฒันาเด็กเล็ก  เช่น ค่า
ของขวญั ค่าอาหารส าหรับเด็ก
ที่ร่วมงาน ค่าดนตรี ค่าจัด
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

100,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

รร.ท ๑ (ปา่ก่อด า)

กองการศึกษา

34 โครงการศูนย์สามวยัเทดิไทอ้งค์
ราชัน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครง 
การศูนย์สามวยัเทดิไทอ้งค์รา 
ชัน เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000 ลานอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

กองการศึกษา

35 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครง 
การหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

5,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

รวม 35 โครงการ 6,631,560

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครง 
การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล
ต าบลปา่ก่อด า และการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวา่
ชุมชน ประเภทประชาชน เยาว
 ชน ผู้สูงอายุ และกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติด เช่น ค่าเคร่ืองเสียง 
ค่า วงดุริยางค์ ค่าตอบแทน
กรรม การตัดสิน ค่ารางวลั ค่า
สนับสนุน ชุมชน ค่าชุดนักกีฬา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ

100,000 สนามกีฬาโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่

ก่อด า)

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน การแข่งขันกีฬา
ของ ก.ก.ท. และการแข่งขัน
กีฬาประเภทอื่นๆ ระดับอ าเภอ
 จังหวดั และระดับเขต เช่น ค่า
เคร่ืองเสียง ค่าวงดุริยางค์ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
รางวลั ค่าสนับสนุนชุมชน ค่า
ชุดนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

10,000 สนามกีฬาโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ปา่

ก่อด า)

กองการศึกษา

3.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

3 โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพนัธ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพนัธ ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปา่ก่อด า),
 ศพด., โรงเรียนผู้สูงอายุ เช่นค่า
เคร่ืองเสียง ค่าวงดุริยางค์ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
รางวลั ค่าสนับสนุนชุมชน ค่า
ชุดนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000 ลานอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

กองการศึกษา

4 โครงการธรรมะกับชีวติ ตักบาตร
วนัขึ้นปใีหม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
ธรรมะกับชีวติ ตักบาตรวนัขึ้นปี
ใหม ่ เพื่อเปน็การอนุรักษ์
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 
เช่น ค่าจัดซ้ือของตักบาตร ค่า
ปจัจัยถวายพระ ค่าอาหาร
ถวายพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000 ลานอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

กองการศึกษา

5 โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ

50,000 วดับญุเรืองปา่ก่อด า กองการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

6 โครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ
ตามประเพณีวนัสงกรานต์  
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ของขวญัส าหรับรดน้ าผู้สูงอายุ 
ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

80,000 ลานอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

กองการศึกษา

7 โครงการวนัลอยกระทง (ยี่เปง็) เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวนัลอยกระทง 
(ยี่เปง็) ประจ าป ี2562  เพื่อ
เปน็การอนุรักษว์ฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิ่น เช่น ค่ารางวลั
ส าหรับการประกวดกระทง ค่า
มหรสพ ค่ารางวลั ค่าสนับสนุน
ชุมชนจัดท ากระทง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

100,000 ลานอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

กองการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

8 โครงการหล่อเทยีน แหเ่ทยีน
เข้าพรรษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการหล่อเทยีน/แหเ่ทยีน 
เพื่อเปน็การอนุรักษว์ฒันธรรม
และประเพณีทอ้งถิ่น เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นเทยีน 
ค่าตกแต่งรถแหเ่ทยีน ค่าดอกไม้
ในการตกแต่งต้นเทยีน และแต่ง
รถขบวน ค่ารางวลั ค่าปจัจัย
ถวายพระ ค่าสนับสนุนใหชุ้มชน
และโรงเรียนท าต้นเทยีน และ
ตกแต่งต้นเทยีน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000 ลานอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

กองการศึกษา

รวม 8 โครงการ 390,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

1 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

จัดท าโครงการโครงการปอ้งกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

100,000 ในเขตพื้นที่เทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการส่งเสริมสุขาภบิาลอาหาร
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขาภบิาลอาหารเทศบาลต าบล
ปา่ก่อด า

25,000 ในเขตพื้นที่เทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้

จัดท าโครงการสัตวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้
 ฯ

50,000 ในเขตพื้นที่เทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กอง
สาธารณสุขฯ

4 ค่าผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 
เพื่อลดประชากรสุนัขและแมว

สนับสนุนโครงการผ่าตัดท า
หมันสุนัขและแมว เพื่อลด
ประชากรสุนัขและแมว

5,000 ในเขตพื้นที่เทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 7 หมู่บา้น

สนับสนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

140,000 ในเขตพื้นที่เทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพษิเทศบาลต าบลปา่ก่อด า

สนับสนุนกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพษิเทศบาลต าบลปา่ก่อด า

10,000 ในเขตพื้นที่เทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการกลุ่มเล้ียงไส้เดือนดิน 
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

สนับสนุนกลุ่มเล้ียงไส้เดือนดิน 
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

10,000 ในเขตพื้นที่เทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการพฒันางานสาธารสุข
ชุมชนในเขตเทศบาล

สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน

58,800 ในเขตพื้นที่เทศ 
บาลต าบลปา่ก่อด า

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 8 โครงการ 398,800

3.5 แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563





























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

1 โครงการจัดการขยะแบบบรูณา
การ เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

จัดท าโครงการปรับปรุงบอ่ขยะ
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

30,000 ในเขตพื้นที่เทศ
 บาลต าบลปา่

ก่อด า

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ 30,000

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

1 โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

จัดท าโครงการปรับปรุงบอ่ขยะ
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

100,000 ในเขตพื้นที่เทศ
 บาลต าบลปา่

ก่อด า

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ 100,000

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงาน สาธารณสุข



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

1 โครงการจัดท าแผนชุมชน 
แผนพฒันาเทศบาลต าบลปา่ก่อด า

จัดท าโครงการจัดท าแผนชุมชน
 แผนพฒันาเทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

12,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประ
สิทธ ิภาพการปฏบิติังานของ
เทศบาลต าบลปา่กอด า

จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
 ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
ของเทศบาลต าบลปา่กอด า

10,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

3 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย จัดท าโครงการวนัทอ้งถิ่นไทย 6,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

4 โครงการส ารวจความพงึพอใจ ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับ 
บริการของเทศบาลต าบลปา่ก่อ
ด า

12,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

ส านักปลัด

5 โครงการจัดกิจกรรม
เทดิพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวนั
สวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (งานทานหา
แม่ฟา้หลวง)

สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรม
เทดิพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวนั
สวรรคตของสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี (งานทาน
หาแม่ฟา้หลวง)

2,500 อ าเภอแม่ลาว ส านักปลัด

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

6. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี



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

6 โครงการจัดกิจกรรม
เทดิพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวนัพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (งานไหวส้าแม่ฟา้หลวง)

สนับสนุน โครงการจัดกิจกรรม
เทดิพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (งานไหวส้า
แม่ฟา้หลวง)

4,000 อ าเภอแม่ลาว ส านักปลัด

7 โครงการจัดกิจกรรม
เทดิพระเกียรติ และถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนม์
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี

สนับสนุน โครงการจัดกิจกรรม
เทดิพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 พระบรมราชินี

5,000 อ าเภอแม่ลาว ส านักปลัด

8 โครงการจัดกิจกรรม
เทดิพระเกียรติ และถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวนัเฉลิม
พระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั

สนับสนุน โครงการจัดกิจกรรม
เทดิพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวนั
เฉลิมพระชนม์พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

7,000 อ าเภอแม่ลาว ส านักปลัด

9 โครงการจัดกิจกรรมวนัปยิมหาราช สนับสนุน โครงการจัดกิจกรรม
วนัปยิมหาราช

1,500 อ าเภอแม่ลาว ส านักปลัด

10 โครงการด าเนินการและสนับสนุน
 การด าเนินงานจัดกิจกรรม
มวลชน อ าเภอแม่ลาว

สนับสนุน โครงการด าเนินการ
และสนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชน อ าเภอแม่ลาว

15,000 อ าเภอแม่ลาว ส านักปลัด

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

11 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(สถานที่กลาง) ในพื้นที่อ าเภอแม่
ลาว

จัดท า โครงการศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(สถานที่กลาง) ในพื้นที่อ าเภอ
แม่ลาว

20,000 อ าเภอแม่ลาว ส านักปลัด

12 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลปา่ก่อด า

จัดท า โครงการจัดท าแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

100,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาล ต าบลปา่

ก่อด า

กองคลัง

13 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได้

จัดท า โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้

5,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาล ต าบลปา่

ก่อด า

กองคลัง

รวม 13 โครงการ 200,000

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ

ซ้อมแผนเตรียมรับอุบติัเหตุหมู่
และสาธารณภยั อ าเภอแม่ลาว

สนับสนุน โครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการซ้อมแผนเตรียมรับ
อุบติัเหตุหมู่และสาธารณภยั 
อ าเภอแม่ลาว

10,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

ส านักปลัด

2 โครงการจัดงานวนั อปพร. 
เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

จัดท า โครงการจัดงานวนั อป
พร. เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

5,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน 
อปพร. เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

จัดท า โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผน อปพร. เทศบาล
ต าบลปา่ก่อด า

10,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลปา่

ก่อด า

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมวนิัยจราจรภายใน
เขตเทศบาล

จัดท า โครงการอบรมวนิัย
จราจรภายในเขตเทศบาล

20,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

5 โครงการอบรม อปพร. (รุ่นจัดต้ัง
ใหม)่

จัดท า โครงการอบรม อปพร. 
(รุ่นจัดต้ังใหม)่

105,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

6 โครงการติดต้ังกล้อง (CCTV) 
ภายในชุมชน หมู่ที่ 8 ต.ปา่ก่อด า
 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต้ังกล้อง (CCTV) ภายใน
ชุมชน หมู่ที่ 8 ต.ปา่ก่อด า อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย

500,000 หมู่ที่ 8 ส านักปลัด

รวม 6 โครงการ 650,000

6.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563









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

1 เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20
 แผ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ 
เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 
20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

18,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน จ านวน 2 ใบ

11,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

กองคลัง

รวม 2 รายการ 29,000

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

1 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้
เก็บเอกสารบานเล่ือน ขนาด
กวา้งไม่น้อยกวา่ 118 ซม. ลึก
ไม่น้อยกวา่ 41 ซม. สูงไม่น้อย
กวา่ 87 ซม.  จ านวน 1 ตู้

5,000 กองการศึกษา/    
 รร.ท ๑ (ปา่ก่อ

ด า)/ศพด.

กองการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า

1. ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1.2 แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

2 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 20 ช่อง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้
เก็บเอกสาร ชนิด 20 ช่อง 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 90 ซม. ลึก
ไม่น้อยกวา่ 30 ซม. สูงไม่ต่ า
กวา่ 90 ซม. จ านวน 2 ตู้ 
จ านวน 1 ตู้

5,600 กองการศึกษา/    
 รร.ท ๑ (ปา่ก่อ

ด า)/ศพด.

กองการศึกษา

3 โต๊ะหมู่บชูาหมู่ 9 หน้า 9 นิ้ว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่
บชูา 9 หน้า 9 นิ้ว จ านวน 1 ชุด

12,000 กองการศึกษา/    
 รร.ท ๑ (ปา่ก่อ

ด า)/ศพด.

กองการศึกษา

4 โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟตุ พร้อม
เก้าอี้

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
โต๊ะส านักงานชนิดเหล็ก ขนาด 
3.5 ฟตุ พร้อมเก้าอี้ จ านวน 4 
ชุด

28,000 กองการศึกษา/    
 รร.ท ๑ (ปา่ก่อ

ด า)/ศพด.

กองการศึกษา

5 โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟตุ พร้อมเก้าอี้ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
โต๊ะส านักงานชนิดเหล็ก ขนาด 
5 ฟตุ พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด

11,000 กองการศึกษา/    
 รร.ท ๑ (ปา่ก่อ

ด า)/ศพด.

กองการศึกษา

6 โต๊ะอเนกประสงค์ หน้าโฟร์เมก้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ หน้าโฟ
เมก้า ขนาดไม่น้อยกวา่ 70 ซม.
 ยาวไม่น้อยกวา่ 175 ซม. สูง
ไม่ต่ ากวา่ 70 ซม. จ านวน 10 
ชุด

25,000 กองการศึกษา/    
 รร.ท ๑ (ปา่ก่อ

ด า)/ศพด.

กองการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

7 พดัลมต้ังพื้น ขนาดใบพดัไม่น้อย
กวา่ 24 นิ้ว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมต้ัง
พื้น ขนาดใบพดัไม่น้อยกวา่ 24
 นิ้ว จ านวน 4 ตัว

24,000 กองการศึกษา/    
 รร.ท ๑ (ปา่ก่อ

ด า)/ศพด.

กองการศึกษา

รวม 7 รายการ 110,600

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

1 เคร่ืองขยายเสียงแบบเคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เคร่ือง
ขยายเสียงแบบเคล่ือนที่ จ านวน
 1 เคร่ือง

10,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

รวม 1 รายการ 10,000

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

1 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) แบบ 
Smart TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พกิเซล
 ขนาด 55 นิ้ว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
โทรทศัน์ แอล อี ดี  (LED) แบบ
 Smart TV  ระดับความระดับ
ของจอภาพ 3840 x 2160 
พกิเซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 
2 เคร่ือง

55,000    รร.ท ๑ (ปา่ก่อ
ด า/ รร.ผู้สูงอายุ

กองการศึกษา

รวม 1 รายการ 55,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

2.2 แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2. ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

1 ชุดดับไฟปา่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ ชุดดับไฟ
ปา่ จ านวน 10 ชุด

100,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

รวม 1 รายการ 100,000

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

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ 
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

ส านักปลัด

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000 เทศบาลต าบลปา่
ก่อด า

กองคลัง

รวม 3 รายการ 59,000

4. ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3. ประเภท ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง

3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล

เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิ 
เตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

22,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

รวม 1 รายการ 22,000

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

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล

เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิ 
เตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

22,000 กองสาธารณสุขฯ กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 รายการ 22,000

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

1 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษ A3

เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 2 
เคร่ือง

12,600 กองช่าง กองช่าง

รวม 1 รายการ 12,600

พ.ศ.2563

4.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.3 แผนงาน สาธารณสุข

4.2 แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

1 เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา       
ขนาด 15 กิโลกรัม

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา       
ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 1 
เคร่ือง

18,000 ศพด. กองการศึกษา

รวม 1 รายการ 18,000

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

1 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนประถม 
ชนิดไม้ยางพารา ขนาดกวา้งไม่
น้อยกวา่ 60 ซม. ยาวไม่น้อยกวา่
 40 ซม. สูงไม่น้อยกวา่ 76 ซม.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน
ประถม ชนิดไม้ยางพารา ขนาด
กวา้งไม่น้อยกวา่ 60 ซม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 40 ซม. สูงไม่น้อย
กวา่ 76 ซม. จ านวน 70 ชุด

133,000 รร.ท ๑ (ปา่ก่อด า) กองการศึกษา

รวม 1 รายการ 133,000

6. ประเภท ครุภณัฑ์การศึกษา

6.1 แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5. ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

5.1 แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพน่เคมีชนิด
ฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพาย
หลัง

เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่เคมี
ชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิด
สะพายหลัง จ านวน 1 เคร่ือง

100,000 กองสาธารณสุขฯ กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 รายการ 100,000

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

1 เคร่ืองตบดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบ
ดิน จ านวน 1 เคร่ือง

21,000 กองช่าง กองช่าง

2 สวา่นไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสวา่นไฟฟา้
 จ านวน 1 เคร่ือง

7,500 กองช่าง กองช่าง

รวม 2 รายการ 28,500

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8. ประเภท ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

8.1 แผนงาน อุตาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7. ประเภท ครุภณัฑ์การเกษตร

7.1 แผนงาน สาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก


