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ส่วนที่ 1  
บทน า  

  
1. บทน า 
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไดจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
     องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ               
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม              
สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ                  
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด รวมสร้าง รวมตัดสินใจ พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก จึงไดด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซ่ึงประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่างๆ                
ที่จะด าเนินการปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่างๆ                    
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 2.1 เพ่ือให้ทราบถึงแผนงาน โครงการและกิจกรรม ตลอดจนวงเงินงบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 2.3 เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 
3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(หมวด 5 ข้อ 26,ข้อ 27) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทั่วกนั และตอ้งปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 



แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ 

 - องค์การบริหารส่วนต าบล 
 - หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค       
           รฐัวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น 
 
  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
    - จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
    - เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
- พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

               - เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
  

ผู้บริหารท้องถิ่น 
- ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 

 
  



4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 4.1 เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนา อบต. ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน  
 4.2 สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับ
ต่างๆ ของ อบต.  
 4.3 เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว
 4.4 สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ไดต้รงตามความตอ้งการและครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 
 4.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อบต.กับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ
ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิน่  
 4.6 การแบ่งงานความรับผิดชอบมคีวามชัดเจน เกดิความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนในการท างาน  
 4.7 เกดิการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
 4.8 เป็นเครื่องมอืในการบริหารงานของผู้บริหารทอ้งถิน่เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  
 

*********************************************************** 



 
ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
  

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก                         
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1) 
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 
3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (ผด.2/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************* 
 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ผด.1 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานเคหะเละชุมชน 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 
2 

 
33.33 
66.67 

 
100,000 
80,000 

 
55.56 
44.44 

 
กองช่าง 

ส านักงานปลัด 
รวม 3 3.85 180,000 2.03  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะเละชุมชน 

 
11 

 
100 

 
4,000,000 

 
100 

 
กองช่าง 

รวม 11 14.10 4,000,000 45.19  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.4แผนงานการศึกษา 
4.5 แผนงานสาธารณสุข 
4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
5 
1 
3 
6 

17 
18 

 
10 
2 
6 

12 
34 
36 

 
210,000 
60,000 
80,000 

2,533,200 
444,000 
670,000 

 
5.25 
1.50 

2 
63.37 
11.11 
6.76 

 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

รวม 50 64.10 3,997,200 45.15  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
2 
5 

 
28.57 
71.43 

 
35,000 

480,000 

 
6.80 

93.20 
 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 7 8.97 515,000 1.71  



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ผด.1 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
3 
4 
 

 
42.86 
57.14 

 
70,000 
90,000 

 
43.75 
56.25 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 7 8.97 160,000 1.81  
รวมทั้งหมด 78 100 8,852,200 100  

 



 

  
 

ผด.2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการประเมินความ

พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.ปุาสัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.ปุาสัก 

15,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการด้วยใจอย่าง
มีความสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการด้วยใจอย่าง
มีความสุข 
 

50,000 อบต.ปุาสัก ส านักปลัด             

 
 
 



 

  
 

ผด.2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
งานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการส่งเสริม

กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
บุคลากร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร 

50,000 อบต.ปุาสัก ส านักปลัด             

4 โครงการอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร อบต. 
ปุาสัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 
อบต.ปุาสัก 

50,000 อบต.ปุาสัก ส านักปลัด             

5 โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพ่ือ
จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

50,000 อ.เชียงแสน ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจัดงาน
ราชพิธี รัฐพิธี 
และงานวันส าคัญ
ของชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ท าการปกครอง อ.
เชียงแสน ตามโครงการ
จัดงานราชพิธี รัฐพิธี 
และงานวันส าคัญของ
ชาติ 

60,000 อ.เชียงแสน ส านักปลัด             

งานบริหารงานคลัง 
1 โครงการปรับปรุง

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ส าหรับภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินส าหรับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

300,000 ต.ปุาสัก กองคลัง             

2 โครงการจัดท า
ห้องเก็บของ
เอกสารการเงิน
และจัดเก็บรายได้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า
ห้องเก็บของเอกสาร
การเงินและจัดเก็บ
รายได ้จ านวน 2 ห้อง 
ตามแบบแปลนของ 
อบต.ปุาสัก 

100,000 อบต.ปุาสัก กองคลัง             

 
 
 
 



 

  
 

ผด.2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่านพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปูองกัน

และแก้ไขปัญหา
ไฟปุา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุา 

30,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

2 โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
หมอกควัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 

10,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

3 โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

30,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

4 โครงการฝึกซ้อม
เตรียมความ
พร้อมการปูองกัน
ภัยธรรมชาติและ
ภัยอื่นๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฝึกซ้อมเตรียม
ความพร้อมการปูองกันภัย
ธรรมชาติและภัยอื่นๆ 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประม
าณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

30,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

25,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 

50,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
อาทิ อาหารกลางวัน/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบนักเรียน 
 

573,200 ศพด. 
3 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการ
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

100,000 ศพด. 
3 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประม
าณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาปุา
สัก ศรีดอนมูล 

เพ่ืออุดหนุน รร.บ้านแม่ค าฯ
ตามโครงการแข่งขันกีฬา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาปุาสัก ศรีดอนมูล 

50,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการสู่
สาธารณชน 

เพื่ออุดหนุน รร.บ้านแม่ค าฯตาม
โครงการจดันิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการสู่สาธารณชน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ปุาสัก ศรีดอนมูล 

20,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการสนบัสนนุ
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการสนบัสนนุอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

1,120,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            

8 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ซื้ออาหารเสริม (นม) 
ศพด.จ านวน 3 แห่ง/ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.จ านวน 3 
แห่ง 

720,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

1 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันการแพร่ระบาด
โรคไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์และ
ปูองกันการแพร่ระบาด
โรคไข้เลือดออก 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

50,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             
 

 
 

3 โครงการส ารวจข้อมูล
และข้ึนทะเบียนสัตว์
ปลอดโรค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการส ารวจข้อมูล
และข้ึนทะเบียนสัตว์
ปลอดโรค 

6,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

4 โครงการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุาสัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุาสัก 

108,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
แม่ค าเกษตร โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1  
บ้านแม่ค าเกษตร 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

 
 
 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2บ้าน
แม่ค าหนองบัว
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2  
บ้านแม่ค าหนองบัว 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3บ้าน
ปุาสักน้อยโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3  
บ้านปุาสักน้อย 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
ปุาแดดโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4  
บ้านปุาแดด  
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5บ้าน
หนองบัวสดโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 
บ้านหนองบัวสด  
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
ปางหมอปวง โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6  
บ้านปางหมอปวง  
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

 
 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7บ้าน
ดอยจ าปีโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7  
บ้านดอยจ าปี 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
ดอยศรีแก้ว โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8  
บ้านดอยศรีแก้ว 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
 
 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9บ้าน
สันมะเค็ด โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9  
บ้านสันมะเค็ด 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
ดอยค าโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 
บ้านดอยค า 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11บ้าน
แม่ค าใต้ โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 
บ้านแม่ค าใต้ 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้าน
ปุาสักน้อยโครงการ 
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 
บ้านปุาสักน้อย 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13บ้าน
ปุาสักน้อย โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 
บ้านปุาสักน้อย 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟูาและถนน 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว
สด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 บ้านหนองบัวสด 
 
 
 
 
 
 

300,000 ต.ปุาสัก กองช่าง             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอ
ปวง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 บ้านปางหมอปวง 

 

200,000 ต.ปุาสัก กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8บ้านดอยศรี
แก้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8บ้านดอยศรีแก้ว 

 

200,000 ต.ปุาสัก กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านสันมะเค็ด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 บ้านสันมะเค็ด 

 

200,000 ต.ปุาสัก กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านดอยค า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 บ้านดอยค า 

200,000 ต.ปุาสัก กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. และก่อสร้างฝา
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 11 
บ้านแม่ค าใต้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน คสล. 
และก่อสร้างฝา
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 11 
บ้านแม่ค าใต้ 

300,000 ต.ปุาสัก กองช่าง            
 
 
 
 

 

 



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 
2 บ้านแม่ค าหนองบัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 2 บ้าน
แม่ค าหนองบัว 

 

300,000 ต.ปุาสัก กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.หมู่ที่ 7 
บ้านดอยจ าปี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างสะพาน 
คสล.หมู่ที่ 7  
บ้านดอยจ าปี 

400,000 ต.ปุาสัก กองช่าง             

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1 โครงการบริหารจัดการ

ระบบขยะมูลฝอยใน
ต าบลปุาสัก 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการระบบขยะมูล
ฝอยในต าบลปุาสัก 

30,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

2 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะ ลดปริมาณขยะให้
มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะ ลด
ปริมาณขยะให้มี
ประสิทธิภาพ 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการ อบต.

เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน 

30,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

2 โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของ อบต.ปุาสัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ประสานงานฯ 

30,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

3 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันและ
ปราบปรามทุจริต
ในภาครัฐ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันและปราบปราม
ทุจริตในภาครัฐ 

 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

4 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการต าบล
ปุาสัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการต าบลปุาสัก 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
 

70,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

6 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรีต าบลปุา
สัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ต าบลปุาสัก 

 

30,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

 
7 โครงการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพเยาวชน 

 
 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             

8 โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวต าบลปุา
สัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวต าบลปุาสัก 

 

20,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการแข่งขัน

กีฬาประชาชนคน 
3 วัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน คน 3 วัย 

 
 
 
 
 
 

100,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1 โครงการจัดอบรม

ส่งเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนา และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีหล่อเทียน
และถวายเทียน
เข้าพรรษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการจัดอบรม
ส่งเสริมวันส าคัญทาง
ศาสนา และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีหล่อ
เทียนและถวายเทียน
เข้าพรรษา 

40,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการประเพณี
วันลอยกระทง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง 

100,000 ต.ปุาสัก กอง
การศึกษา 

            



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการประเพณี
วันสงกรานต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 
 

200,000 ต.ปุาสัก  
อ.เชียงแสน 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการร่วมพิธี
สักการะและรดน้ า
ด าหัวพ่อขุนเม็งราย
มหาราช 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการร่วมพิธี
สักการะและรดน้ าด าหัว
พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

20,000 อ.เมือง 
เชียงราย 

กอง
การศึกษา 

            

 
5 โครงการจัดงานพ่อ

ขุนเม็งรายมหาราช 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ที่ท าการปกครอง อ.เชียง
แสน ตามโครงการจัดงาน
พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

50,000 อ.เมือง 
เชียงราย 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการจัดงาน
มหาสงกรานต์เมือง
เชียงแสน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ที่ท าการปกครอง อ.เชียง
แสน ตามโครงการจัดงาน
มหาสงกรานต์เมือง 
เชียงแสน 

50,000 อ.เชียงแสน กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการจัดงาน
ลอยกระทง  
“ป๋าเวณียี่เป็ง 
เมืองเชียงแสน” 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ที่ท าการปกครอง อ.เชียง
แสนตามโครงการจัดงาน
ลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เปง็
เมืองเชียงแสน 
 

85,000 อ.เชียงแสน กอง
การศึกษา 

            



 

  
 

ผด.2 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์การ
ประชุมประจ า
ต าบลปุาสัก 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การประชุมประจ า
ต าบลปุาสัก 

1,500,000 อบต.ปุาสัก กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 
3 บ้านปุาสักน้อย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านปุาสักน้อย 

400,000 ต.ปุาสัก กองช่าง             

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 

1 
 

โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าต าบลปุาสัก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประจ า
ต าบลปุาสัก 
 
 

50,000 ต.ปุาสัก ส านักปลัด             



 

  
 

ผด.2 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 ส านักงาน
ปลัด 

อบต.ปุาสัก             

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
1 โครงการส่งเสริม

และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 ส านักงาน
ปลัด 

อบต.ปุาสัก             

2 โครงการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่
ต าบลปุาสักอย่าง
ยั่งยืน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าในพื้นท่ีต าบลปุาสัก
อย่างยั่งยืน 

20,000 ส านักงาน
ปลัด 

อบต.ปุาสัก             
 

 
 
 

 



  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ผด.2/1 

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 เก้าอ้ีท างาน 

พนักพิง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน แบบพนักพิงต่ า 
จ านวน 6 ตัวๆละ 3,500 
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท  
 

21,000 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

2 เก้าอ้ีท างาน 
พนักพิง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน แบบพนักพิงสูง 
จ านวน 2 ตัวๆละ 4,900 
บาท เป็นเงิน 9,800 บาท 
 

9,800 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

3 เครื่องพิมพ์ดีด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ดีด จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 15,000 
บาท 
 
 

15,000 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             



  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ผด.2/1 

ล าดับ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 ตู้เก็บ
แบบฟอร์ม 
10 ลิ้นชัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เกบ็
แบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก 
จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,500 
บาท 

 

3,500 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

5 ตู้เก็บเอกสาร 
20 ช่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 20 ช่อง จ านวน 1 ตู ้
เป็นเงิน 3,500 บาท 

 
 

3,500 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

6 ตู้เก็บเอกสาร 
4 ลิ้นชัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 
เป็นเงิน 4,900 บาท 

 
 

4,900 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

7 ตู้เก็บเอกสาร 
40 ช่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 40 ช่อง จ านวน 6 
ตู้ๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 
18,000 บาท 

 

18,000 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             



  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ผด.2/1 

ล าดับ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 ตู้เก็บเอกสาร
บานเบื่อนกระ
จก ขนาด 5 
ฟุต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกงานบานเลื่อนกระจก 
ขนาด5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆละ 
5,200 บาท เป็นเงิน 
10,400 บาท 
 

10,400 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

9 ตู้เก็บเอกสาร
บานเบื่อนทึบ 
ขนาด 5 ฟุต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เกบ็
เอกงานบานเลื่อนทึบ ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 
5,600 บาท 

 

5,600 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

10 กล้องถ่ายภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 8,000 บาท 

 

8,000 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

11 เครื่องท าน้ า
เย็นแบบต่อ
ท่อ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท า
น้ าเย็นแบบต่อท่อ จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 15,000 
บาท 

 

15,000 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             



  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ผด.2/1 

ล าดับ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
แบบที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 
1 เครื่อง  

22,000 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

13 เครื่องส ารอง
ไฟ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 
จ านวน 1 เครื่อง  

5,800 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

14 สแกนเนอร์ 
ส าหรับงาน
เก็บเอกสาร
ระดับ
ศูนย์บริการ 
แบบที่ 1  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
 

18,000 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             

15 อุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
เอนกประสงค์ 
Smart Card 
Reader 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
Smart Card Reader จ านวน 
5 เครื่องๆละ 700 บาท เป็น
เงิน 3,500 บาท 

3,500 อบต.ป่าสัก ส านักปลัด             



  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ผด.2/1 

งานบริหารงานคลัง 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 เก้าอ้ีท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี

ท างาน จ านวน 2 ตัวๆละ 
3,500 บาท เป็นเงิน 
7,000 บาท 

7,000 อบต.ป่าสัก กองคลัง             

2 ตู้เก็บเอกสาร 
ชนิด 40 ช่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ชนิด 40 ช่อง 
จ านวน 3 ตู้ๆละ 6,000 
บาท เป็นเงิน 18,000 
บาท 

18,000 อบต.ป่าสัก กองคลัง             

3 ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 
2 ตู้ๆละ 5,500 บาท 
เป็นเงิน 11,000 บาท 

11,000 อบต.ป่าสัก กองคลัง             

4 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
22,000 บาท 

22,000 อบต.ป่าสัก กองคลัง             



  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ผด.2/1 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 เครือ่งพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
สี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 15,000 
บาท 

 
 

15,000 อบต.ป่าสัก กองคลัง             

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

1 เก้าอ้ีท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างานจ านวน 1 ตัวๆละ 
2,500 บาท 

 

2,500 อบต.ป่าสัก กอง
การศึกษา 

            

2 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
17,000 บาท 

 

17,000 อบต.ป่าสัก อบต.ป่าสัก             



  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ผด.2/1 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องซักผ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องซักผ้า จ านวน 3
เครื่องๆละ 18,000 บาท 
เป็นเงิน 54,000 บาท 

54,000 กอง
การศึกษา 

อบต.ป่าสัก             

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

1 เครื่องหาพิกัด
ด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบ
พกพา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 24,500 บาท 

 

24,500 อบต.ป่าสัก กองช่าง             

2 ตู้เหล็กแบบ  
2 บาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ๆละ 
5,500 บาท เป็นเงิน 
11,000 บาท 

11,000 อบต.ป่าสัก กองช่าง             



  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ผด.2/1 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
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 ล้อวัดระยะ 10 
กิโลเมตร ขนาด
วงล้อ 8 นิ้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อ
วัดระยะ 10 กิโลเมตร 
ขนาดวงล้อ 8 นิ้ว 

จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 2,000 บาท 

 

2,000 อบต.ป่าสัก กองช่าง             

4 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 1 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 22,000 
บาท 
 

22,000 อบต.ป่าสัก กองช่าง             

 


