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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 



บทน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๗   แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น               
  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนงานที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 

  แผนการด าเนินงาน  จึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือใช้
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุใน
แผนด าเนินงาน  ซึ่งมีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ๑.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น) 
  ๒.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเอง โดยไม่ใช้ 
งบประมาณ 
  ๓.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ 

ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
๒. เป็นเอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง            

ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น 
๓. แนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๔. มีการประสานและบูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
๕. ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

            /ขั้นตอน...



 

 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบ  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    รวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการที่จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถควบคุมและด าเนินโครงการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   และสามารถใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สาธารณะอย่างสูงสุด 
 

  แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปงยางคก     ถือเป็นแนวทางส าคัญในการบริหาร
จัดการ  เพ่ือการพัฒนาต าบลปงยางคก  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
 

   
 



 

 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 การก่อสร้าง การปรับปรุง การบ ารุงรักษาถนน สะพานและ
การบ ารุงสายทางอื่น
- แผนงานเคหะและชุมชน 29 11.15 5,553,600 8.63 กองช่าง
1.2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพือ่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- -               -                  -               -                 
1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ
-แผนงานเคหะและชุมชน 8 3.08 1,164,600 1.81 กองช่าง

รวม 37 14.23 6,718,200 10.44 -
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   และส่ิงแวดล้อม
2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
- แผนงานเคหะและชุมชน 2 0.77 271,600 0.42 กองช่าง
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.38 10,000 0.02 ส านักปลัด
- แผนงานการเกษตร 4 1.54 130,000 0.20 ส านักปลัด
2.2 การอนุรักษ์ การฟืน้ฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
- -               -                  -               -                 -                   

รวม 7 2.69 411,600 0.64 -

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย)
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 2.31 210,000 0.33 ส านักปลัด
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 1.15 110,000 0.17 ส านักปลัด
- แผนงานงบกลาง 5 1.92 24,084,400 37.43 ส านักปลัด
3.2 การศึกษา 0.00 0.00
- แผนงานการศึกษา 12 4.62 1,625,400 2.53 ส านักปลัด
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 0.00
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 32 12.31 770,000 1.20 ส านักปลัด
3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาขน 0.00 0.00
- แผนงานสาธารณสุข 20 7.69 605,000 0.94 ส านักปลัด
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 0.77 73,000 0.11 ส านักปลัด
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 0.77 55,000 0.09 ส านักปลัด
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.38 30,000 0.05 ส านักปลัด

รวม 83 31.92 27,562,800 42.83 -
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได้ให้แก่ประชาชน
- แผนงานการเกษตร 2 0.77 50,000 0.08 ส านักปลัด
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.38 30,000 0.05 ส านักปลัด
4.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด
- -               -                  -               -                 -                   
4.3 การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
- -               -                  -               -                 -                   

รวม 3 1.15 80,000 0.12 -
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป 60 23.08 16,226,860 25.22 ส านักปลัด/กองคลัง
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 1.92 660,000 1.03 ส านักปลัด
- แผนงานการศึกษา 8 3.08 2,929,180 4.55 ส านักปลัด
- แผนงานสาธารณสุข 3 1.15 65,800 0.10 ส านักปลัด
- แผนงานเคหะและชุมชน 18 6.92 3,985,200 6.19 กองช่าง
- แผนงานงบกลาง 9 3.46 2,809,260 4.37 ส านักปลัด
5.2 การพัฒนา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานทีป่ฏิบัติงาน 0.00 0.00
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 2.31 50,200 0.08 ส านักปลัด/กองคลัง
- แผนงานเคหะและชุมชน 2 0.77 2,456,000 3.82 กองช่าง
- แผนงานการศึกษา 2 0.77 12,900 0.02 ส านักปลัด
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17 6.54 384,000 0.60 ส านักปลัด

รวม 130 50.19 29,579,400 45.97 -
รวมทัง้สิ้น 260 100.00 64,352,000 100.00 -- 3 -



 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/และงบประมาณ 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทงานก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 424,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายบ้านวงศ์อนันต์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 780.00 

ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 186,800 หมู่ที่ 8 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายข้างวดัปงใต้ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 345.00 

ตารางเมตร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 

- 4 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 197,800 หมู่ที่ 8 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
บริเวณซอย 9 - บ้านนางไหล่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 376.00 
ราชบุญยืน ตารางเมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 69,100 หมู่ที่ 9 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
บริเวณบ้านเลขที่ 142 (ข้างคลอง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 129.00 
ชลประทาน๗ ตารางเมตร

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 246,300 หมู่ที่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านข่วง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายแยกคลองชลประทาน-บ้านเลขที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 468.00 
182 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

- 5 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 170,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านข่วง 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายทางเลียบล าน้ าแม่ตาลไปทางบ้านหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 324.00 
โฮ้ง-ทะล้า ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 19,800 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
บริเวณบ้านนายบุญช่วย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 42.00 

ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

- 6 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทงานซ่อมสรา้งถนนลาดยาง
8 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 -งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 388,200 หมู่ที่ 2 กองช่าง

บ้านทุ่งบ่อแป้น ผิวจราจรแบบแอส แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
ฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay OVERLAY
บริเวณซอย 8 - ปั๊มเบญจมาศ บริเวณซอย 8 - ปั๊มเบญจมาศ

-ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตรหนา 0.05 เมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

- 7 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 497,200 หมู่ที่ 6 กองช่าง
บ้านจ า ผิวจราจรแบบแอส 20.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay ช่วงที่ 2  กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 
ข้างโรงเรียนทางไปสุสาน 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3  กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
132.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 4  กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 
94.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ความยาวรวม 356.00 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,460.00 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

- 8 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 202,300 หมู่ที่ 6 กองช่าง
บ้านจ า ผิวจราจรแบบแอส 10.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay ช่วงที่ 2  กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
สายข้างวดัเลียบล าน้ าแม่ตาล 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3  กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 4  กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
84.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ความยาวรวม 176.00 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 621.00 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1  กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 166,900 หมู่ที่ 7 กองช่าง
บ้านปงใต้ ผิวจราจรแบบแอส 101.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4 ช่วงที่ 2  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

40.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ความยาวรวม 141.00 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 513.50 ตารางเมตร

5 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1  กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 311,500 หมู่ที่ 7 กองช่าง
บ้านปงใต้ ผิวจราจรแบบแอส 54.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ฟัลต์ติกคอนกรีต  สายหลักในหมู่บ้านช่วงที่ 2  กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
(สะพานล าน้ าแม่ตาล - สามแยกศาล 146.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ปู่เจ้า) ความยาวรวม 200.00 เมตร พื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 973.00 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภท งานขยายไหล่ทางคอนกรตี
เสรมิเหล็ก

1 งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก -ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 132.00 59,100 หมู่ที่ 9 กองช่าง
หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก บริเวณศาลปู่ เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
เจ้าบ้านดอนแก้ว ไม่น้อยกวา่ 132.00 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภท งานก่อสรา้งท่อระบายน้ า
1 งานก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต -ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 96,200 หมู่ที่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ยาว 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก
บริเวณศาลปู่เจ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน

6 บ่อ

2 งานก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต -ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 80,800 หมู่ที่ 3 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง ยาว  32 ท่อน พร้อมบ่อพัก
บริเวณหลังบ้านเลขที่ 79/1 คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน
(นายม้วน) 5 บ่อ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า -วางทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร 20,700 หมู่ที่ 9 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ยาว 32 ท่อน พร้อมบ่อพัก
บริเวณหน้าบ้านนางอ าพร ธรรมนพ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

จ านวน 3 บ่อ

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า -ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 253,600 หมู่ที่ 12 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ยาว 71 ท่อน พร้อมบ่อพัก
บ้านหม้อ บริเวณล าเหมืองบ้าแยก คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวง 1034(หลังร้านรับซ้ือของ จ านวน 8 บ่อ
เก่า)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า -ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 395,400 หมู่ที่ 13 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ยาว 62 ท่อน พร้อมบ่อพัก
บ้านนางแล บริเวณซอย 8 คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ชมรมแม่วกั) จ านวน 7 บ่อ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

- 14 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภท งานก่อสรา้งรางระบายน้ า
1 งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -คลองส่งน้ าขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 375,400 หมู่ที่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง 0.55 เมตร ยาว 150.00 เมตร

บริเวณล าเหมืองฮ่องจีเ้ห็น- สระน้ า
สาธารณประโยชน์บ้านสันหนองบง

2 งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 เมตร 106,700 หมู่ที่ 2 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50เมตร ยาว 48.00 

บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณบ้านเลขที่ เมตร ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์
31/2 - แยกซอย 7 กลาง 0.20 เมตร ยาว 16 ท่อน

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก2 บ่อ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 เมตร 102,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50เมตร ยาว 37.00 

ซอย 4 (บ้านเลขที่ 116 - บ้านเลขที่ เมตร(ฝารางเหล็ก) 
115) 

4 งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 เมตร 223,600 หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50เมตร ยาว 82.00 

บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน เมตร(ฝาตะแกรงเหล็ก)
(บ้านเลขที่ 187/1 - บ้านเลขที่ 99)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 เมตร 218,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50เมตร ยาว 80.00 

บริเวณแยกศาลาเก๊าจาวถนนภายใน เมตร(ฝาตะแกรงเหล็ก)
(บ้านเลขที่ 28 - บ้านเลขที่ 82)

6 งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 เมตร 278,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุมลึกเฉล่ีย 0.30-0.40เมตร ยาว 102.00 

บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (ต่อจาก เมตร(ฝาตะแกรงเหล็ก)
บริเวณหน้าวดั - บ้านเลขที่ 30)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 เมตร 27,700 หมู่ที่ 7 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ ลึกเฉล่ีย 0.20-0.25เมตร ยาว 8.00 

บริเวณบ้านเลขที่ 192 เมตร 
-ทอ่ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.20 เมตร ยาว 4 ทอ่น

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทงานก่อสรา้งฝารางระบายน้ า
คอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 งานก่อสร้างฝารางระบายน้ าคอนกรีต ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ า 82,400 หมู่ที่ 8 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ ขนาดกวา้ง 0.38 เมตร ยาว 0.50 

เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 214
ฝา หรือความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 
107.00 เมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปประเภทงานก่อสรา้งลานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก

1 งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานคอนกรีตกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 55,100 หมู่ที่ 9 กองช่าง
หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
บริเวณแยกศาลปู่เจ้าบ้านดอนแก้ว พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 135.00 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทงานอาคารเก็บของ
1 งานก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 5 - ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 155,600 หมู่ที่ 5 กองช่าง

บ้านต้นค่า - ม่วงชุม (สุสานบ้าน 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
ม่วงชุม)

2 งานต่อเติมอาคารเก็บของ หมู่ที่ 5 - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาวรวม 143,400 หมู่ที่ 5 กองช่าง
บ้านต้นค่า - ม่วงชุม (สุสานบ้าน 11.70 เมตร สูง 2.50 เมตร
ต้นค่า)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
1 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 71,457 หมู่ที่1 กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง บ้านสันหนองบง หมู่ที่ 1 โดยการ
-ปักเสา คอร. จ านวน 6 ต้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 95 ต.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย
ระยะทาง 140.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
2 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ าและไฟถนน157,102 หมู่ที่ 2 กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น บ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ 2 โดยการ
-ปักเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 95 ต.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย
ระยะทาง 130.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
3 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 205,064 หมู่ที่ 3 กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3 โดยการ
-ปักเสา คอร. จ านวน 20 ต้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 95 ต.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย
ระยะทาง 458.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
4 โครงการขยาเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 152,162 หมู่ที่ 7 กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ บ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 โดยการ
-ปักเสา คอร. จ านวน 18 ต้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 610.00
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
5 โครงการขยาเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 143,545 หมู่ที่ 8 กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 โดยการ
-ปักเสา คอร. จ านวน 14 ต้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 495.00
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
6 โครงการขยาเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 256,897 หมู่ที่ 10 กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านข่วง บ้านข่วง หมู่ที่ 10 โดยการ
-ปักเสา คอร. จ านวน  25 ต้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 785.00
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
7 โครงการขยาเขตไฟฟา้สาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟา้แรงต่ า 42,431 หมู่ที่ 11 กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง -ทะล้า -ปักเสา คอร. จ านวน  4 ต้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 140.00
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
8 โครงการขยาเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟา้แรงต่ า 135,942 หมู่ที่ 13 กองช่าง

หมู่ที่ 13  บ้านนางแล -ปักเสา คอร. จ านวน  9 ต้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 440.00
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   เคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทงานขดุลอกล าเหมอืง
1 งานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ ช่วงที่ 1 ขนาดความกวา้งท้องล า 19,600 หมู่ที่ 3 กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง เหมือง 1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.20 -
บริเวณแยกล าเหมืองใหม่ - ถนน 0.40 เมตร ความลาดเอยีงด้านข้าง 1:1

หลังบ้านจัดสรร ความยาวไมน่อ้ยกว่า 160 เมตร มี

ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 90.00 ลูกบาศก์
เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดความกวา้งท้องล า
เหมือง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.20 -
0.40 เมตร ความลาดเอยีงด้านข้าง 1:1

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 130 เมตร มี

ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 50.00 ลูกบาศก์
เมตร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงที่ 3 ขนาดความกวา้งท้องล า
เหมือง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 -
0.60 เมตร ความลาดเอยีงด้านข้าง 1:1

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 500 เมตร มี

ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 400.00 
ลูกบาศก์เมตร

สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
1 โครงการบริหารจัดการขยะของ -เพื่อจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วน 252,000 อบจ. ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวดัล าปาง อุดหนุนโครงการ ส านักปลัด
จังหวดัล าปาง บริหารจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่าในพ้ืนที่ต าบล
ปงยางคก

1 การฝึกอบรมให้ความรู้และการ -เพื่อจ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก 10,000 ทต. ส านักปลัด
รณรงค์ลดหมอกควนัและไฟป่า อบรมให้ความรู้และรณรงค์ลด ปงยางคก

หมอกควนัและไฟป่าฯ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้
1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 40,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข่น
โครงการปลูกต้นไม้ โครงการปลูก
หญ้าแฝก ฯลฯ

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช -เพื่อจ่ายเป็นการด าเนินการที่เกีย่ว 40,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ ข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล้าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   การเกษตร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล้าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -เพื่อจ่ายเป็นด าเนินการตามโครงการ 40,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เช่น แหล่งน  า ป่าไม้
ฯลฯ

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   การเกษตร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล้าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้
1 อุดหนุนชมรมแม่วกั -เพื่อจ่ายให้กับ ชมรมแม่วกั 10,000 หมู่ที่ 13 ส านักปลัด

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช หมู่ที่ 13 บ้านนางแล ด าเนินการ
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ ตามโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ -ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการป้องกัน 40,000 ทต. ส านักปลัด
ทาถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ และลุดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง ปงยางคก

เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุดหนุนงบประมาณให้กับอ าเภอ 15,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ทาถนนในช่วงเทศกาลฯ ห้างฉัตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ห้างฉัตร
ประจ าปี 2563 ด าเนินโครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
1 โครงการจัดกิจกรรมการศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการจัด 10,000 ศพด. ฝ่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
ปงยางคก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ

กืจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ฯลฯ

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ -ค่าสนับสนุนอาหารกลางวนั 294,800 ศพด. ฝ่าย
บริหารสถานศึกษา การศึกษา
(อาหารกลางวนั)

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ -ค่าวสัดุการศึกษา ส่ือการเรียน 102,000 ศพด. ฝ่าย
บริหารสถานศึกษา การสอน ฯลฯ  อัตราคนละ การศึกษา
(ส่ือการเรียนการสอน)  1,700.- บาท  จ านวน 60 คน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ -จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั 67,800 ศพด. ฝ่าย
จัดการศึกษา (อายุ 3 - 5 ปี) การศึกษา

-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 
200.-บาท จ านวน 60 คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ
200.-บาท จ านวน 60 คน
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300.-บาท จ านวน 60 คน

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.-บาท จ านวน 60 คน

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอาหารเสริม (นม) -จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 124,800 ศพด. ฝ่าย
ให้เด็กเล็กบริโภค จ านวน 60 คน การศึกษา

6 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสให้ -จัดรถยนต์รับ ส่ง เด็กนักเรียนผู้ 156,000 ศพด. ฝ่าย
แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้อยโอกาศในต าบลปงยางคก การศึกษา

โครงการส่งเสรมิความรู้ให้กับชมุชน
1 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ า -ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือหนังสือ 65,000 หมู่ที่1-13 ฝ่าย

หมู่บ้าน พิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 13 การศึกษา
ต าบลปงยางคก

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสรมิสถานศึกษา
1 โครงการค่ายวชิาการ -อดุหนนุงบประมาณใหก้บัโรงเรียน 15,000 โรงเรียน ฝ่าย

บ้านสัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บ้านสัน การศึกษา
จัดกิจกรรม

2 โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ -อดุหนนุงบประมาณใหก้บัโรงเรียน 10,000 โรงเรียน ฝ่าย
บ้านสัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บ้านสัน การศึกษา
จัดกิจกรรม

3 โครงการค่ายต่อต้านยาเสพติด -อดุหนนุงบประมาณใหก้บัโรงเรียน 20,000 โรงเรียน ฝ่าย
บ้านสัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บ้านสัน การศึกษา
จัดกิจกรรมโครงการค่ายต่อต้าน
ยาเสพติด

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอาหารเสริม (นม) -จัดซ้ือนมใหก้บัโรงเรียน ในพื้นที่ 260,000 โรงเรียน ฝ่าย
โรงเรียน ต าบลปงยางคก จ านวน 2 แห่ง 2 แห่ง การศึกษา

จ านวน 125 คน

2 โครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน -อดุหนนุงบประมาณเพื่อเปน็ค่า 500,000 โรงเรียน ฝ่าย
ในต าบลปงยางคก อาหารกลางวนัให้เด็กนักเรียน 2 แห่ง การศึกษา

ในพื้นที่ต าบลปงยางคก จ านวน

2 แห่ง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สรา้งความเขม้แขง็ของชมุขน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม -ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา 50,000 ทต. ส านักปลัด

และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ ปงยางคก

2 โครงการส่งเสริมจัดต้ังโรงเรียนผู้สูง -ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรม 30,000 ทต. ฝ่าย
อายุ โครงการส่งเสริมการจัดต้ัง ปงยางคก การศึกษา

โรงเรียนผู้สูงอายุ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สรา้งความเขม้แขง็ของชมุขน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนาสตรี
1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี -อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม 40,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

ต าบลปงยางคก สตรี เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่ม
สตรี 

2 โครงการพิทักษ์สิทธสิตรีร่วมท าดี -อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม 40,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
ต่อสังคมเนื่องในวนัสตรีสากล สตรี เพื่อจัดงานวนัสตรีสากล
ประจ าปี 2563

3 โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน -อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม 20,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
ต าบลปงยางคก สตรี เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ

พัฒนาครอบครัวในชุมชน

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สรา้งความเขม้แขง็ของชมุขน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเดก็
และเยาวชน

1 โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็ก -ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก พัฒนา 30,000 หมู่ที่ 1-13 ฝ่าย
และเยาวชน ต าบลปงยางคก คุณภาพชีวติ กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษา

ต่างๆ  เช่นการฝึกอบรมความรู้
ด้านส่ิงแวดล้อม การฝึกอบรมความรู้

ด้านยาเสพติด  ฯลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สรา้งความเขม้แขง็ของชมุขน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
1 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด -ด าเนินงานเกีย่วกับการป้องกัน 30,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

ในพื้นที่ต าบลปงยางคก และแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   งบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสรมิกิจกรรม
ดา้นสาธารณสุข

1 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ 200,000 หมู่ที่ 1-13 กองทุนฯ
ในระดับท้องถิน่หรือพื้นที่ ของ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของค่า
เทศบาลต าบลปงยางคก บริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

2 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ 50,000 หมู่ที่ 1-13 กองทุนฯ
ต าบลปงยางคก สวสัดิการชุมชนต าบลปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   งบกลาง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสวัสดกิารสงเคราะห์
1 โครงการบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงิน 18,122,400 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  จ านวน 
2,290 คน

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ -จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงิน 5,472,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
สงเคราะห์ผู้พิการ  จ านวน 
570  ราย

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ -จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงิน 240,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
สงเคราะห์ผู้ป่วยโครเอดส์ 
จ านวน  40  ราย

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสวัสดกิารสังคมสงเคราะห์
1 โครงการช่วยเหลือผู้สงเคราะห์ผู้ -สนับสนุนเงินหรือสวสัดิการต่างๆ 20,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด

ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

2 โครงการพัฒนคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ 40,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด
คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส ด้านสิทธสิวสัดิการ การส่งเสริม

อาชีพฯลฯ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส

3 โครงการบ้านท้องถิน่ประชารัฐร่วม -จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 50,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด
ใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ก่อสร้าง ส าหรับด าเนินการก่อ

สร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่
อาศัย ตามโครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก -จัดซ้ือน้ ายาเคมีก าจัดยุงและ 60,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด

ทรายอะเบท

2 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ 80,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด
เกีย่วกับการก าจัดยุงโดยไม่ใช้ แก่ประชาชนเกีย่วกับการก าจัดยุง
สารเคมี โดยไม่ใช้สารเคมี

3 การจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการ -จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัข 70,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด
แพทย์อื่นๆ บ้า ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค

คนปลอดภยั จากพิษสุนัขบ้า

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการให้ความรู้และป้องกัน
โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์

1 โครงการกิจกรรมให้ความรู้และ -ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ 30,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้และป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์

โครงการส่งเสรมิกิจกรรมดา้น
สาธารณสุข

1 โครงการรับบริจาคโลหิต งาน -อุดหนุนงบประมาณให้กิง่กาชาด 15,000 อ าเภอ ส านักปลัด
อ านวยการกิจกรรมเกีย่วกับกิง่กา อ าเภอห้างฉัตร ด าเนินการตาม ห้างฉัตร
ชาดอ าเภอห้างฉัตร โครงการ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสรมิกิจกรรมดา้น
สาธารณสุข

1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ -อุดหนุนงบประมาณให้กับ อสม. 45,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
อสม. ต าบลปงยางคก ต าบลปงยางคก เพื่อจัดอบรม อสม.

พัฒนาศักยภาพ อสม. ต าบล
ปงยางคก และสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชน

2 โครงการกิจกรรมวนั อสม. -อุดหนุนงบประมาณให้กับ อสม. 45,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด
แห่งชาติ ต าบลปงยางคก เพื่อจัดกิจกรรม อสม.

วนั อสม. แห่งชาติประจ าปี 2563

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการตามพระราชด าริ
ดา้นการสาธารณสุข

1 หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่ 1 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่  2 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 หมู่ที่ 3  บ้านสันหลวง -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่  3 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
-ส่งเสริมการออกก าลังกายไลน์แดนซ์
เพื่อสุขาภาพ
เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรอืง -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่  4 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 หมู่ที่ 5 บ้านตน้ค่า - มว่งชมุ -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่  5 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 หมู่ที่ 6  บ้านจ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่  6 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่ 7 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์
-สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 หมู่ที่ 8  บ้านปงเหนือ -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่ 8 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 หมู่ที่ 9  บ้านปงยางคก -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่ 9 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 หมู่ที่ 10  บ้านขว่ง -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่  10 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์
-สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 หมู่ที่ 12  บ้านหมอ้ -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่ 12 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 หมู่ที่ 13  บ้านนางแล -อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 หมู่ที่ 13 ส านักปลัด
โครงการตามพระราชด าริด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี
-สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการงานประเพณที้องถ่ิน
1 โครงการจัดงานส่งเสริมศาสนา -จัดกิจกรรมในวนัส าคัญทาง 20,000 ฝ่าย

วฒันธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้อง พระพุทธศาสนา การศึกษา
ถิน่และนันทนาการ

2 โครงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา -ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินกิจกรรม 60,000 วดัในต าบล ฝ่าย
สวดมนต์แบบพื้นเมือง โครงการสวดมนต์แบบพื้นเมือง ปงยางคก การศึกษา

ประจ าปี 2563

3 โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี -จัดกิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี 140,000 หมู่ที่ 9 ฝ่าย
ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2563 ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2563 การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการประเพณีสาลากภตั ต าบล -จัดกิจกรรมประเพณีสลากภตั 120,000 หมู่ที่ 9 ฝ่าย
ปงยางคก ประจ าปี 2563 ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2563 การศึกษา

5 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ - ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนิน 70,000 ทต. ฝ่าย
ประจ าปี  2563 กิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ ปงยางคก การศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอุดหนุนเอกชน
1 โครงการประเพณีสักการะพ่อปู่ -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 1 ฝ่าย

เจ้าบ้าน หมู่ที่ 1บ้านสันหนองบง กรรมการหมู่บ้าน บ้านสันหนอง การศึกษา
บง เพื่อจัดงานประเพณีสักการะ
พ่อปู่เจ้าบ้าน บ้านสันหนองบง

2 โครงการประเพณีสักการะพ่อปู่ -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 2 ฝ่าย
เจ้าบ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น กรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งบอ่แปน้ การศึกษา

สามัคคีธรรม เพื่อจัดงานประเพณี
สักการะพ่อปู่เจ้าบ้าน บ้านทุ่ง
บ่อแป้น

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 4 ฝ่าย
บ้านสันบุญเรือง กรรมการหมู่บา้น บา้นสันบญุเรือง การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีสืบชะตาบา้น

สันบุญเรือง

4 โครงการจัดงานประเพณีวนัลอย -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 5 ฝ่าย
กระทง (ประเพณียีเ่ป็ง) วดัม่วงชุม กรรมการหมู่บา้น บา้นต้นค่า -มว่งชุม การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง

(ประเพณียีเ่ป็ง)

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสืบชะตาหมู่บ้าน บ้าน -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 9 ฝ่าย
ปงยางคก กรรมการหมู่บ้าน บ้านปงยาคก การศึกษา

เพือจัดงานสืบชะตา หมู่บ้าน
บ้านปงยางคก

6 โครงการจัดงานบวงสรวงหอปู่เจ้า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 10 ฝ่าย
ข่วงจ้างงาม  บ้านข่วง กรรมการหมู่บา้น บา้นข่วง การศึกษา

เพื่อจัดงานบวงสรวงหอปู่เจ้าข่วง

จ้างงาม บ้านข่วง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 13 ฝ่าย
หมู่ที่ 13 บ้านนางแล กรรมการหมู่บา้น บา้นนางแล การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีปี๋ใหมเ่มอืง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 1 ฝ่าย

พระธาตุวดัสันหนองบง กรรมการวดัสันหนองบง เพื่อจัดงาน การศึกษา
ประเพณีสรงน้ า มีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผ้ึงต้นเทียน
หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ
เคร่ืองใช้ต่างๆ 

2 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 2 ฝ่าย
พระธาตุ  วดัทุ่งบ่อแป้น กรรมการวดัทุ่งบ่อแป้นฯ เพื่อจัดงาน การศึกษา

ประเพณีสรงน้ า มีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผ้ึงต้นเทียน
หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ
เคร่ืองใช้ต่างๆ 

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องใน -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 40,000 หมู่ที่ 2 ฝ่าย
วนัวสิาขบูชา ประจ าปี 2563 กรรมการวดัทุ่งบ่อแป้นสามัคคี การศึกษา

ธรรม ด าเนินโครงการ

4 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 3 ฝ่าย
พระธาตุวดัสันหลวง หมู่ที่ 3 กรรมการวัดสันหลวง ตามโครงการ การศึกษา

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผ้ึง
ต้นเทียน หมากสุ่ม หมากเบ็ง ฯลฯ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

 - 73 -



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 4 ฝ่าย
พระธาตุวดัสันบุญเรือง กรรมการวัดสันบญุเรือง ตามโครงการ การศึกษา

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผ้ึง
ต้นเทียน หมากสุ่ม หมากเบ็ง ฯลฯ

6 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 5 ฝ่าย
พระธาตุ วดัต้นค่า กรรมการวัดต้นค่า ตามโครงการ การศึกษา

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผ้ึง
ต้นเทียน หมากสุ่ม หมากเบ็ง ฯลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 5 ฝ่าย
พระธาตุวดัม่วงชุม กรรมการวัดมว่งชุม ตามโครงการ การศึกษา

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผ้ึง
ต้นเทียน หมากสุ่ม หมากเบ็ง ฯลฯ

8 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 6 ฝ่าย
พระเจ้าทองทิพย์ วดัจ าทรายมูล กรรมการวัดจ าทรายมลู ตามโครงการ การศึกษา

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผ้ึง
ต้นเทียน หมากสุ่ม หมากเบ็ง ฯลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วย -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 6 ฝ่าย
สลากภตัวดัจ าทรายมูล กรรมการวัดจ าทรายมลู การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลากภตั

10 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 7 ฝ่าย
วดัปงใต้ กรรมการหมู่บา้น บา้นปงใต้ การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีสรงน้ าพราตุ

วดัปงใต้ ประจ าปี 2563

11 โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วย -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 7 ฝ่าย
สลากภตั บ้านปงใต้ กรรมการหมู่บา้น บา้นปงใต้ การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลากภตั

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วย -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 8 ฝ่าย
สลากภตั บ้านปงเหนือ กรรมการหมู่บา้น บา้นปงเหนอื การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลากภตั

13 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 9 ฝ่าย
วดัปงยางคก กรรมการหมู่บา้น บา้นปงยางคก การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีสรงน้ าพราตุ

วดัปงยางคก ประจ าปี 2563
14 โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วย -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 10 ฝ่าย

สลากภตั บ้านข่วง กรรมการหมู่บา้น บา้นข่วง การศึกษา
เพื่อจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลากภตั

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 11 ฝ่าย
วดัทะล้า กรรมการหมู่บา้น บา้นโฮ้ง-ทะล้า การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีสรงน้ าพราตุ

วดัทะล้า ประจ าปี 2563

16 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุ -อุดหนุนงงประมาณให้กับคณะ 20,000 หมู่ที่ 12 ฝ่าย
สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิม กรรมการวดับ้านหม้อ การศึกษา
พระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตน ด าเนินโครงการ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วย -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 13 ฝ่าย
สลากภตั บ้านนางแล กรรมการวัดนางแล การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลากภตั

18 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุ -อุดหนุนงงประมาณให้กับคณะ 20,000 หมู่ที่ 13 ฝ่าย
สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิม กรรมการวดันางแล การศึกษา
พระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตน ด าเนินโครงการ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
1 โครงการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและ -อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท า 10,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ของดีนครล าปาง ประจ าปี 2563 การปกครองอ าเภอห้างฉัตร ห้างฉัตร

2 โครงการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและ -อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท า 50,000 อ าเภอ ส านักปลัด
ของดีอ าเภอห้างฉัตร การปกครองอ าเภอห้างฉัตร ห้างฉัตร
ประจ าปี 2563

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสรมิกีฬาและนันทนา
การ

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา -ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 25,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
ประชาชนต าบลปงยางคก กีฬาประชาชนต าบลปงยางคก

โครงการส่งเสรมิสุขภาพ
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแอโรบิก -จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้าง 48,000 หมู่ที่ 3 ส านักปลัด

ครูฝึกสอนน าเต้นแอโรบิก หมู่ที่3 หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 4

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

แผนงาน   การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสรมิอาชพี
เกษตร

1 โครงการวสัดุการเกษตร -ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุที่ 30,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
เกีย่วกับการเกษตร ฯลฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมฝีกอบรมให้ -ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึก 20,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
ความรู้แก่ประชาชนต าบลปงยางคก อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกีย่วกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ต าบลปงยางคก เกีย่วกับการ
(การบริหารจัดการเร่ืองข้าว/อาชีพ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
เกษตรอื่นฯ)

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

แผนงาน   สรา้งความเขม้แขง็ของชมุขน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพี
ของกลุ่มอาชพีและประชาชน
ต าบลปยางคก

1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ -ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรมให้ 30,000 หมู่ที่ 1-13 ฝ่าย
ของกลุ่มอาชีพและประชาชน ความรู้การส่งเสริมการประกอบ การศึกษา

อาชีพและประชาชนต าบล
ปงยางคก การสร้างอาชีพเสริม
และลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือนนายก/เงินเดือนรองนายก -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รอง 695,520 ทต. ส านักปลัด
นายก ปงยางคก

2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ า 120,000 ทต. ส านักปลัด

นายก/รองนายก ต าแหนง่นายก/รองนายก ปงยางคก

3 เงินตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ 120,000 ทต. ส านักปลัด

นายก/รองนายก  ปงยางคก

4 เงินเดือนเลขานกุารนายก/ที่ปรึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานกุารนายก 198,720 ทต. ส านักปลัด
นายก /ที่ปรึกษา ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เงินค่าตอบแทนประธานสภา รอง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธาน 1,490,400 ทต. ส านักปลัด

ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล สภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ปงยางคก
เทศบาล

6 เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 3,140,580 ทต. ส านักปลัด

ปงยางคก

7 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัว 41,400 ทต. ส านักปลัด
ปงยางคก

8 เงินประจ าต าแหนง่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง 228,000 ทต. ส านักปลัด

เงินเพิ่มพิเศษ ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 เงินค่าตอบแทนพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,939,440 ทต. ส านักปลัด

ตามภารกิจ พนกังานจ้างทั่วไป ปงยางคก

10 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัว 220,000 ทต.
คราว ปงยางคก ส านักปลัด
ตามภารกิจ พนกังานจ้างทั่วไป ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติราชการอันเป็น -เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวลัเกีย่วกับการ 10,000 ทต. ส านักปลัด

ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง สอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปงยางคก
ส่วนท้องถิน่ ในการสอบแข่งขัน

2 ค่าเบ้ียประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมสมาชิกสภา 5,000 ทต. ส านักปลัด

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปงยางคก

3 ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบัิติงาน 5,000 ทต. ส านักปลัด
ราชการ นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ปงยางคก

พนกังานจ้าง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ค่าเช่าบ้าน -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน 228,000 ทต. ส านักปลัด

ตามสิทธิ ปงยางคก

5 ช่วยเหลอืการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษา 60,000 ทต. ส านักปลัด

บุตร ใหแ้ก่ผู้บริหาร พนกังาน ปงยางคก

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก 200,000 ทต. ส านักปลัด
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือเอกชนในเร่ือง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท า 1,122,000 ทต. ส านักปลัด
ต่างๆ ความสะอาด และจ้างเหมาบริการ ปงยางคก

ทั่วไป
8 ค่าจ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธข์้อมูล -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าส่ือประชา 100,000 ทต. ส านักปลัด

ข่าวสาร สัมพันธข์้อมูลข่าวสาร เช่น ส่ือส่ิง ปงยางคก
พิมพ์ แผ่นพับ วารสารฯลฯ

9 รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและ -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ 20,000 ทต. ส านักปลัด
พิธกีาร คณะ ปงยางคก

10 รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและ -ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน่ 10,000 ทต. ส านักปลัด
พิธกีาร ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ -วนัส าคัญทางการราชการ 70,000 ทต. ส านักปลัด
-วนัท้องถิน่ไทย วนัเทศบาล ปงยางคก
-กิจกรรมตามโครงการต่าง ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัด -ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการ 20,000 ทต. ส านักปลัด
ท าแผนชุมชน และกิจกรรมการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน ปงยางคก
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม ชุมชน ฯลฯ
ระดับหมู่บ้านและต าบล

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ -ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการ 25,000 ทต. ส านักปลัด
ช่วยเหลือประชาชนของ ช่วยเหลือประชาชนของ ปงยางคก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(สถานที่กลางอ าเภอห้างฉัตร)
ประจ าปีงบประมาณ 2563

4 โครงพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงาน -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา 20,000 ทต. ส านักปลัด
ของบุคลากร เทศบาลต าบล ศึกษาดูงาน หรือเพิ่มศักยภาพ ปงยางคก
ปงยางคก  อบรมมาตรฐาน การปฏบิัติงานของบุคลากร
คุณธรรม จริยธรรม

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง -ๆเพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ 200,000 ทต. ส านักปลัด
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ ปงยางคก

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ 150,000 ทต. ส านักปลัด
ปงยางคก

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ -ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 20,000 ทต. ส านักปลัด
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ปงยางคก
ของคนในชาติ ความปรองดองสมานฉันท์ของ

คนในชาติ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการเลือกต้ังท้องถิน่ -ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิก 500,000 ทต. ส านักปลัด
สภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิน่ ปงยางคก

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐ -อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 15,000 อ าเภอ ส านักปลัด
พิธแีละงานวฒันธรรมประเพณี ห้างฉัตรเพื่อด าเนินกิจกรรมงาน ห้างฉัตร
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รัฐพิธแีละงานวฒันธรรมประเพณี

ประจ าปีงบประมาณ 2563

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ 80,000 ทต. ส านักปลัด
ครุภณัฑ์อื่นๆ สิน ครุภณัฑ์อื่นๆ ปงยางคก

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 ทต. ส านักปลัด
ครุภณัฑ์อื่นๆ ค่าซ่อมปกติ ปงยางคก
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 200,000 ทต. ส านักปลัด
ครุภณัฑ์อื่นๆ ค่าซ่อมกลาง ปงยางคก

1 การจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 600,000 ทต. ส านักปลัด
หล่อล่ืน และหล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับรถยนต์ ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 145,480 ทต. ส านักปลัด
ประกอบด้วยวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง ปงยางคก
และวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการส านักงานปลัด (125,480)
ใช้ในกิจการสภาพ (20,000)

3 การจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 20,000 ทต. ส านักปลัด
เช่น ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน ปงยางคก
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า
หลอดไฟ ปล๊ักไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า
สตาร์ทเตอร์ บัลลาต์ส ฯลฯ

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 การจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้าน 60,000 ทต. ส านักปลัด
งานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ปงยางคก
กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ า ฯลฯ

5 การจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เช่น 10,000 ทต. ส านักปลัด
ค้อน คีม ขวาน ชะแลง จอบ เสียม ปงยางคก
สี ทินเนอร์ น้ ามันทาไม้ ฯลฯ

6 การจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะ 90,000 ทต. ส านักปลัด
ขนส่ง และขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ปงยางคก

แม่แรง กุญแจเล่ือน ยางรถยนต์
น้ ามันเบรก ฯลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - 96 -



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 การจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณา 20,000 ทต. ส านักปลัด
และเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด ปงยางคก
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ

8 การจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 150,000 ทต. ส านักปลัด
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ปงยางคก
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์
ซีดีรอม ฯลฯ

9 การจัดซ้ือวสัดุอื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอื่นๆ เช่น 20,000 ทต. ส านักปลัด
หัวมิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับส านัก 380,000 ทต. ส านักปลัด
งาน หรือไฟฟ้าสาธารณะ ปงยางคก

2 ค่าน้ าประปา -เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปาส าหรับส านกั 24,000 ทต. ส านักปลัด
งาน ปงยางคก

3 ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 ทต. ส านักปลัด
ส านักงาน ปงยางคก

4 ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ 17,000 ทต. ส านักปลัด
ปงยางคก

5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าสัญญาณ 62,000 ทต. ส านักปลัด
อินเตอร์เน็ต ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานคลัง

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 2,035,800 ทต. กองคลัง

ปงยางคก
เทศบาล

2 เงินประจ าต าแหนง่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง 42,000 ทต. กองคลัง

เงินเพิ่มพิเศษ ปงยางคก

3 เงินค่าตอบแทนพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 284,520 ทต. กองคลัง

ตามภารกิจ พนกังานจ้างทั่วไป ปงยางคก

4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัว 42,000 ทต. กองคลัง
คราว ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานคลัง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติราชการอันเป็น -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล 30,000 ทต. กองคลัง

ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปงยางคก
ส่วนท้องถิน่ ให้มีหน้าที่เกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

6 ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบัิติงาน 5,000 ทต. กองคลัง
ราชการ นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ปงยางคก

พนกังานจ้าง

7 ช่วยเหลอืการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษา 50,000 ทต. กองคลัง

บุตร ใหแ้ก่พนกังาน ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานคลัง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก 10,000 ทต. กองคลัง
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ปงยางคก

2 ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือเอกชนในเร่ือง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 510,000 ทต. กองคลัง
ต่างๆ ทั่วไป ปงยางคก

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานคลัง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง -ๆเพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ 60,000 ทต. กองคลัง
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ ปงยางคก

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ 40,000 ทต. กองคลัง
ปงยางคก

3 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ 50,000 ทต. กองคลัง
ครุภณัฑ์อื่นๆ สิน ครุภณัฑ์อื่นๆ ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานคลัง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 50,000 ทต. กองคลัง
ประกอบด้วยวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง ปงยางคก
และวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการกองคลัง

2 การจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 100,000 ทต. กองคลัง
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ปงยางคก
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์
ซีดีรอม ฯลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - 103 -



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือเอกชนในเร่ือง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 510,000 ทต. ส านักปลัด
ต่างๆ ทั่วไป ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกทบทวนและซ้อมแผน -ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนและ 20,000 ทต. ส านักปลัด
ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน อปพร. ซ้อมแผนการป้องกันภยัฝ่ายพล ปงยางคก
ต าบลปงยางคก เรือน อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล

ต าบลปงยางคกและประชาชน
ในพื้นที่ต าบลปงยางคก

1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20000 ทต. ส านักปลัด
ครุภณัฑ์อื่นๆ ทรัพย์สิน ครุภณัฑ์อื่นๆ ปงยางคก

2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมยาน 80,000 ทต. ส านักปลัด
ครุภณัฑ์อื่นๆ พาหนะ ค่าซ่อมกลาง ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง -ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 ทต. ส านักปลัด
เช่นสายสูบน้ าดับเพลิง สายส่ง ปงยางคก
น้ าดับเพลิง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - 106 -



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 2,008,260 ทต. ส านักปลัด

ปงยางคก

2 เงินประจ าต าแหนง่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง 18,000 ทต. ส านักปลัด

ปงยางคก

3 เงินวิทยฐานะ -เพื่อจ่ายเป็นเงินวทิยฐานะ 42,000 ทต. ส านักปลัด

ปงยางคก

พ.ศ. 2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เงินค่าตอบแทนพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 589,920 ทต. ส านักปลัด

ตามภารกิจ พนกังานจ้างทั่วไป ปงยางคก

5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัว 84,000 ทต. ส านักปลัด
คราว ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ช่วยเหลอืการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษา 60,000 ทต. ส านักปลัด

บุตร ใหแ้ก่พนกังาน กองการศึกษา ปงยางคก

7 ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือเอกชนในเร่ือง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 102,000 ทต. ส านักปลัด
ต่างๆ ทั่วไป ปงยางคก

8 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ 25,000 ทต. ส านักปลัด
ครุภณัฑ์อื่นๆ สิน ครุภณัฑ์อื่นๆ ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าส ารวจข้อมูลสัตว ์สุนัขและแมว -ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสัตว์ 10,800 ทต. ส านักปลัด
สุนัขและแมว เพื่อขึน้ทะเบียนสัตว์ ปงยางคก

2 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานและ -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ 25,000 ทต. ส านักปลัด
บริหารจัดการระบบการแพทย์ ด าเนินงานและบริหารจัดการ ปงยางคก
ฉุกเฉิน ของเทศบาลต าบลปงยางคก ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ของ

ต าบลปงยางคก

3 การจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการ -เพื่อจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการ 30,000 ทต. ส านักปลัด
แพทย์ แพทย์ เช่น ส าลี ผ้าพันแผล ปงยางคก

เวชภณัฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 2,075,400 ทต. กองช่าง

ปงยางคก
เทศบาล

2 เงินประจ าต าแหนง่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง 60,000 ทต. กองช่าง

เงินเพิ่มพิเศษ ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบัิติงาน 5,000 ทต. กองช่าง
ราชการ นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ปงยางคก

4 ค่าเช่าบ้าน -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังาน 48,000 ทต. กองช่าง
ปงยางคก

5 ช่วยเหลอืการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษา 30,000 ทต. กองช่าง

บุตร ใหแ้ก่พนกังาน ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก 100,000 ทต. กองช่าง
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ปงยางคก

7 ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือเอกชนในเร่ือง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 102,000 ทต. กองช่าง
ต่างๆ ทั่วไป ปงยางคก

8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง -ๆเพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ 60,000 ทต. กองช่าง
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ ปงยางคก

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ 40,000 ทต. กองช่าง
ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

- 113 -



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจออกแบบและ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 142,800 ทต. กองช่าง
ควบคุมการก่อสร้าง งานส ารวจออกแบบและควบคุม ปงยางคก

การก่อสร้าง

11 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ 80,000 ทต. กองช่าง
ครุภณัฑ์อื่นๆ สิน ครุภณัฑ์อื่นๆ ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 30,000 ทต. กองช่าง
ประกอบด้วยวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง ปงยางคก
และวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการกองช่าง

13 การจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 100,000 ทต. กองช่าง
เช่น ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน ปงยางคก
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า
หลอดไฟ ปล๊ักไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า
สตาร์ทเตอร์ บัลลาต์ส ฯลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 การจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เช่น 150,000 ทต. กองช่าง
ค้อน คีม ขวาน ชะแลง จอบ เสียม ปงยางคก
สี ทินเนอร์ น้ ามันทาไม้ ฯลฯ

15 การจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 100,000 ทต. กองช่าง
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ปงยางคก
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์
ซีดีรอม ฯลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ 400,000 ทต. กองช่าง
สิน เกีย่วกับที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ปงยางคก

17 การจัดซ้ือวสัดุอื่นๆ -ค่าจัดซ้ือเสาคอนกรีต จ านวน 54,000 ทต. กองช่าง
20 ต้น ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือเอกชนในเร่ือง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 408,000 ทต. กองช่าง
ต่างๆ คนงานประจ ารถเก็บขยะ ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   งบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าช าระหนี้เงินต้น -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระเงินต้น 1,000,000 ทต. กองคลัง
ปงยางคก

2 ค่าช าระดอกเบ้ีย -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ย 120,000 ทต. กองคลัง

3 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกัน 144,320 ทต. ส านักปลัด

สังคมพนักงานจ้าง ปงยางคก

4 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทด 6,000 ทต. ส านักปลัด

แทนเป็นรายปี ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   งบกลาง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เงินส ารองจ่าย -เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายใน 814,900 ทต. ส านักปลัด

กรณีฉุกเฉินหรือความจ าเป็นเร่งด่วน ปงยางคก
ที่เกิดขึน้

6 เงินช่วยพิเศษ(เงินช่วยค่าท าศพ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าท าศพในกรณี 10,000 ทต. ส านักปลัด

พนกังานเทศบาล ลกูจ้างถึงแก่กรรม ปงยางคก

7 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 583,040 ทต. ส านักปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิน่ ปงยางคก

8 เงินบ าเหนจ็ลกูจ้างประจ า เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ 75,000 ทต. ส านักปลัด
ลูกจ้างประจ า ปงยางคก

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   งบกลาง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ค่าบ ารุงสมาคมสันนบิาตแหง่ประเทศ -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคม 56,000 ทต. ส านักปลัด

ไทย สันนิบาตแห่งประเทศไทย ปงยางคก

พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์ส านักงาน
ส านักปลัด

1 ตู้เก็บเหล็ก -จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 5,500 ทต. ส านักปลัด
จ านวน 1 ใบ ปงยางคก

2 เก้าอี้ส านักงาน -จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน ระดับพนกังาน 5,700 ทต. ส านักปลัด
จ านวน 3 ตัว ปงยางคก

3 เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ -จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 18,000 ทต. ส านักปลัด
ธรรมดา ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02/1 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล -จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 13,600 ทต. ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง ปงยางคก
1 ชุด

สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ

ที่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานคลัง

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์ส านักงาน
กองคลัง

1 โต๊ะท างาน -จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับพนกังาน 5,500 ทต. ส านักปลัด
จ านวน 1  ตัว ปงยางคก

2 เก้าอี้ส านักงาน -จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน ระดับพนกังาน 1,900 ทต. ส านักปลัด
จ านวน 1 ตัว ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02/1 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   การศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์ส านักงาน

1 ตู้เก็บเหล็กเก็บเอกสาร -จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 11,000 ทต. ส านักปลัด
จ านวน 2 ใบ ปงยางคก

2 เก้าอี้ส านักงาน -จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน ระดับพนกังาน 1,900 ทต. ส านักปลัด
จ านวน 1 ตัว ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02/1 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 รถจักรยานยนต์ -จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 56,000 ทต. กองช่าง

120 ซีซี  จ านวน 1 คัน ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02/1 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 รถบรรทุกขยะ -จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 2,400,000 ทต. กองช่าง

ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร  ปงยางคก
จ านวน 1 คัน

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์กีฬา
1 เคร่ืองบริหารสะโพก - หัวไหล่ -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารสะโพก - หัวไหล่ 16,000 หมู่ที่4 ส านักปลัด

(แบบโยก - เดินสลับเท้า) (แบบโยก - เดินสลับเท้า) จ านวน
1 เคร่ือง

2 เคร่ืองบริหารแขน - ขาและสะโพก -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารแขน - ขาและ 16,000 หมู่ที่ 4 ส านักปลัด
(แบบเดินสลับเท้า) สะโพก(แบบเดินสลับเท้า) จ านวน

1 เคร่ือง

3 เคร่ืองบริหารขา-สะโพก หัวไหล่ -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารขา-สะโพก 64,000 หมู่ที่ 4 ส านักปลัด
(แบบโยกวิง่สลับเท้า)  หัวไหล่ (แบบโยกวิง่สลับเท้า) หมู่ที่ 11

จ านวน 4 เคร่ือง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02/1 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์กีฬา
4 เคร่ืองบริหาข้อ สะโพก -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารข้อ สะโพก 16,000 หมู่ที่4 ส านักปลัด

(แบบแกวง่แขน) (แบบแกวง่แขน) จ านวน 1 เคร่ือง

5 เคร่ืองบริหารสะโพก - หัวไหล่ -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารสะโพก-หัวไหล่ 16,000 หมู่ที่ 4 ส านักปลัด
(แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่) (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)

จ านวน 1 เคร่ือง

6 เคร่ืองออกก าลังขา-หน้าท้อง -จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังขา - หน้าท้อง 16,000 หมู่ที่ 4 ส านักปลัด
(แบบสปริงถีบ) (แบบสปริงถีบ) จ านวน 1 เคร่ือง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์กีฬา
7 เคร่ืองบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารแขน-หน้าอก- 16,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด

(แบบถ่าง-หุบ ยกน้ าหนัก) หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบ-ยกน้ าหนัก)
จ านวน 1 เคร่ือง

8 เคร่ืองบริหารข้อเข่า-ขา -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารข้อเข่า -ขา 16,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด
(แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)

จ านวน 1 เคร่ือง

9 เคร่ืองแก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) -จัดซ้ือเคร่ืองแก้ปวดเข่า(แบบขาคู่) 32,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์กีฬา
10 เคร่ืองบริหารหน้าท้อง แขน หัวไหล่ -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารหน้าท้อง แขน 16,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด

(แบบดึงยกตัว) หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)
จ านวน 1 เคร่ือง

11 เคร่ืองบริหารสะโพก - หัวไหล่ -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารสะโพก-หัวไหล่ 32,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด
(แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่) (แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่)

จ านวน 2 เคร่ือง

12 เคร่ืองจักรยานผีเส้ือบริหารหน้าอก -จัดซ้ือเคร่ืองจักรยานผีเสือบริหาร 16,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด
หน้าอก จ านวน 1 เคร่ือง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์กีฬา
13 เคร่ืองยึดตัวบริหารแขน -จัดซ้ือเคร่ืองยึกตัวบริหารแขน 16,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด

(แบบบาร์เด่ียว - บาร์คู่) (แบบบาร์เด่ียว - บาร์คู่)
จ านวน 1 เคร่ือง

14 เคร่ืองซิทอัพ บริหารหน้าท้องและ -จัดซ้ือเคร่ืองซิทอัพ บริหารหน้า 16,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด
ออกก าลังขา ท้องและออกก าลังขา จ านวน 1

เคร่ือง

15 เคร่ืองบริหารเอวข้อสะโพก(แบบคู่) -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารเอวข้อสะโพก 32,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด
(แบบคู่)  จ านวน 2 เคร่ือง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
(ผลผลิต / งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์กีฬา
16 เคร่ืองจักรยานบริหารแขน-หน้าอก -จัดซ้ือเคร่ืองจักรยานบริหารแขน- 32,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด

หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก) หน้าอก (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน 2 เคร่ือง

17 เคร่ืองซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหาร ขา -จัดซ้ือเคร่ืองบริหารสะโพก-หัวไหล่ 16,000 หมู่ที่ 11 ส านักปลัด
(แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่) (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)

จ านวน 1 เคร่ือง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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