
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 
 
 

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 าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  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...
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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 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

 
 

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ  

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ การก่อสรา้ง ปรับปรุง บ ารุงรกัษา ถนน สะพาน 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 
๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 
๑.๓ การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

29 
 
- 
 

8 

 
 

19.86 
 
 
 

5.48 

 
 

5,553,600 
 
- 
 

1,164,600 

 
 

15.66 
 
 
 

3.28 

 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
รวม 37 25.34 6,718,200 18.94 - 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์   
    ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 
-  แผนงานความสงบความภายใน 
-  แผนงานการเกษตร 
๒.๒ การบ าบัดฟื้นฟู  การเฝ้าระวงัและการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- 

 
 
 
 

2 
1 
4 
 
 
- 

 
 
 
 

1.37 
0.68 
2.74 

 
 
- 

 
 
 
 

271,600 
  10,000 

   130,000 
 
 
- 

  
 
 
 

0.77 
0.03 
0.37 

 
 
- 

 
 
 
 

กองช่าง 
ส านักปลดั  
ส านักปลดั  

 
 
- 

รวม 7 4.79 411,600 1.16 - 
-๑- 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

 

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ  

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน       
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน(ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย) 
-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-  แผนงานงบกลาง   
๓.๒ การจัดการศึกษา 
-  แผนงานการศึกษา 
๓.๓ การส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
-๓.๔ การป้องกัน  และส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน  
-  แผนงานสาธารณสุข 
-  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
๓.๕ การส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน 
-  แผนงานความสงบภายใน 
-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 
 

6 
3 
5 
 

12 
 
 

32 
 

20 
2 
 

2 
2 

 
 

4.11 
2.05 
2.74 

 
8.22 

 
 

21.92 
 

13.70 
1.37 

 
1.37 
1.37 

  
 

  210,000 
  110,000 

     24,084,400 
     
       1,625,400 

 
 

          770,000 
    

  605,000 
    73,000 

 
   55,000 
   60,000 

  
 

0.59 
0.31 

67.70 
 

4.58 
 
 

2.17 
 

1.62 
0.22 

 
0.16 
0.17 

 
 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
ฝ่ายการศึกษา 

 
 

ฝ่ายการศึกษา 
 

ส านักปลดั 
ฝ่ายการศึกษา 

 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
รวม 83 56.85      27,517,800 77.60   - 

 
 
 

-๒- 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

 

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ  

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำเศรษฐกิจ 
๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
-  แผนงานการเกษตร 
๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด   
- 
๔.๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
-   

 
 
 

2 
 
- 
 
- 

  
 
 

1.37 
 
- 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
- 
 
- 

 
 
 

0.14 
 
- 
 
- 

 
 
 

ส านักปลัด 
 
- 
 
- 

รวม 2 1.37 50,000 0.14 - 
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
๕.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
-  แผนงานบริหารทั่วไป 
-  แผนงานความสงบภายใน 
-  แผนงานการศึกษา 
-  แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
๕.๒ การ พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิัติงาน 
 -  แผนงานบริหารทั่วไป 
-   แผนงานเคหะและชุมชน 
-  แผนงานการศึกษา 
5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- 
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4.11 
0.68 

 
0.68 

 
 
 

4.11 
0.68 
1.37 

 
- 

 
 

16,211,320 
  660,000 
2,929,180 
  65,800 

       3,985,200 
2,809,260 
 

50,200 
  56,000 
  12,900 

 
- 

 
 

1.69 
0.06 

 
0.07 

 
 
 

0.14 
0.16 
0.04 

 
- 

 
 

สป/คลัง 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

  
 
 
 

สป/คลัง 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
- 

รวม 17 11.64       764,100 2.15 - 
รวมทั้งสิ้น  146 100.00    35,461,700 100.00 - 

 

แบบ ผด.01 
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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.

ประเภทงานก่อสรา้งอาคารตา่งๆ
1 โครงการงานก่อสร้างอาคาร 82,900 หมู่ที่ 11 กองช่าง

เอนกประสงค์ บริเวณลานกีฬา
หมู่บ้าน (ชมรมผู้สูงอาย)ุ หมู่ที่ 11
 บ้านโฮ้ง-ทะล้า

2 โครงการงานก่อสร้างอาคาร 170,200 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เอนกประสงค์ บริเวณลานกีฬา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตรยาว 5.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

แบบ ผด. 02 

- 4 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

งานก่อสรา้งก าแพงกันดนิ
1 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน จุดที่ 1 ขนาดสูง 2.00 เมตร 152,700 หมู่ที่ 1 กองช่าง

บริเวณตล่ิงล าน  าแม่น้อย บริเวณ หนา 0.15 เมตร ยาว 9.00 เมตร
บ้านนายสมชาย หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 ขนาดสูง 2.00 เมตร
 บ้านสันหนองบง หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

2 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ขนาดสูง 2.00 เมตร หนา 0.15 56,800 หมู่ที่ 3 กองช่าง
บริเวณตล่ิงล าน  าแม่น้อย บริเวณ เมตร ยาว 10.00 เมตร
สะพานสันหลวง หมู่ที่ 3 
 บ้านสันหลวง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 5 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

ประเภทงานก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 95,100 หมู่ที่ 1 กองช่ง

หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ซอย 5 ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
บ้านนายจันทร์ อินจันทร์ต๊ะ บ้าน ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 159.00 
เลขที่ 13 ตารางเมตร

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 219,400 หมู่ที่ 1 กองช่าง
หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15
ข้างสุสานบ้านสันหนองบง เมตร ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 

429.00 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 493,100 หมู่ที่ 3 กองช่าง
หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง หลัง รพ.สต. ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สันหลวงทางไปพุทธมณฑลทุ่งบ่อแป้นขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 920.00 

ตารางเมตร

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ย 141,400 หมู่ที่ 4 กองช่าง
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
บริเวณข้างวดัสันบุญเรือง ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 255.00 

ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 259,300 หมู่ที่ 4 กองช่าง
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
บริเวณข้างโรงอิฐมอญศรีวรรณ ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 480.00 

ตารางเมตร

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 281,900 หมู่ที่ 5 กองช่าง
หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุม ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ซอยต้นธงชัย บริเวณศาลา ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 520.00 
เอนกประสงค์ ตารางเมตร

สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 150,500 หมู่ที่ 6 กองช่าง
หมู่ที่ 6 บ้านจ า ซอย 9 บริเวณ ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
บ้านเลขที่ 317 - เลขที่ 195/2 ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 272.00 

ตารางเมตร

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 245,600 หมู่ที่ 9 กองช่าง
หมู่ที่ 9 (บริเวณโรงงานอิฐมอญ ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

สิริพร วงศ์ธดิา)  - บ้านสันหลวง ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 450.00 
หมู่ที่ 3 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 9 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 120,400 หมู่ที่ 10 กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านข่วง บ้าน น.ส.สุวรรณ ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 อินจันทร์ต๊ะ บ้านเลขที่ 38/1 ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 222.00 

ตารางเมตร

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 43,200 หมู่ที่ 10 กองช่าง
หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า ซอย 2 ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
บริเวณบ้านเลขที่ 43/1 ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 81.00 

ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมวางท่อ 1.ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาด 145,100 หมู่ที่ 1 กองช่าง

ระบายน  า คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน ในกวา้ง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
สันหนองบง บริเวณบ้านเลขที่ 90 0.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร 

(ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก)
2.วางท่อระบายน  า คสล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร (มอก. 3 ชั น) 

จ านวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาด 0.65*0.65 เมตร จ านวน 
3 บ่อ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 งานก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 180,100 หมู่ที่ 2 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน ขนาดในกวา้ง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย
ทุ่งบ่อแป้น บริเวณซอย 7 0.30 - 0.50 เมตร ยาว 92.00 เมตร 
ทางไปค่ายมวยทุ่งบ่อแป้น (ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก)

3 งานก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดใน 42,400 หมู่ที่ 3 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง กวา้ง0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเลข 0.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
ที่ 105 ซอย 4 (นายม้วน) (ฝาตะแกรงเหล็ก) 

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 12 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 งานก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน  าคสล.ขนาดใน 148,300 หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุญเรือง กวา้ง0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
บริเวณหน้าร้านก๋วเต๋ียว - โรงเรียน 0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
บ้านสันบุญเรือง (ฝาตะแกรงเหล็ก) 

5 งานก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ขนาดใน 232,500 หมู่ที่ 5 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - กวา้ง0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
ม่วงชุมบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน 0.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
บ้านเลขที่ 14/1 - ซอย 4 (ฝาตะแกรงเหล็ก)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 13 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 งานก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต 1.ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ขนาดใน 238,400 หมู่ที่ 6 กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. กว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 
หมู่ที่ 6 บ้านจ า บริเวณซอย 4 - 0.50 เมตร ยาว 69.00 เมตร 

(ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมบ่อพัก 
คสล. ขนาด 0.55-0.55 เมตร 
จ านวน 2 บ่อ (ฝาตะแกรงเหล็ก)
2.วางท่อระบายน  า คสล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั น3) 
จ านวน 23 ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล. 

ขนาด 0.80*0.80 เมตร จ านวน
 3 บ่อ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 14 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 งานก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดในกว้าง 23,700 หมู่ที่ 7 กองช่าง
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50

ถนนสายหลักในหมู่บ้าน บริเวณ  เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หน้าร้านขายของช า (ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 15 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

งานก่อสรา้งอาคารป้องกันตลิ่งพัง
1 ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงพัง ขนาดสูง 1.50 ยาวรวม 22.00 104,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

แบบเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก  เมตร
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน บริเวณล า
น  าแม่วกั หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น

2 ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงพัง ขนาดสูง 2.50 ยาวรวม 52.00 318,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง
แบบเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก เมตร

พร้อมก่อสร้างถมคันดิน บริเวณ
สะพานข้ามล าน  าแม่ฮาว หมู่ที่ 13
 บ้านนางแล

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 16 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

งานเดนิท่อเมนระบบจ่ายน้ าประปา
1 เดินท่อเมนระบบจ่ายน  าประปา ท่อเมนจ่ายน  าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 86,400 หมู่ที่ 9 กองช่าง

 หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก 2 นิ ว ความยาวรวม 732 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ประปา

2 งานเดินท่อเมนระบบจ่ายน  าประปา วางท่อ PVC  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 68,700 หมู่ที่ 12 กองช่าง
หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ 2 นิ ว ความยาวรวม 580 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์ประปา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 17 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 งานเดินท่อเมนระบบจ่ายน  าประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ ว ความ 141,300 หมู่ที่ 13 กองช่าง
หมู่ที่ 13 บ้านนางแล ยาวรวม 520 เมตร พร้อมอปุกรณ์ประปา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

ประเภทงานถมดนิ
1 งานถมดินบริเวณที่สาธารณประโยชน์ ขนาดพื นที่ถมไม่น้อยกวา่ 6,000 497,200 หมู่ที่ 12 กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ตารางเมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กวา่ 2,475 ลูกบาศก์เมตร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

- 19 -



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

ปประเภทงานวางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก
1 งานก่อสร้างท่อระบายน  าคอนกรีต ก่อสร้างท่อระบายน่ า คสล. ขนาดเส้น 212,200 หมู่ที่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น ผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร 
บริเวณศาลเจ้า บ้านเลขที่ 97/1 - (มอก.ชั น 3) จ านวน 72 ท่อน บ่อพัก 
บ้านเลขที่ 96 คสล. ขนาด 1.10 * 1.10 เมตร 

จ านวน 6 บ่อ 
2 วางท่อระบายน  า คสล. พร้อมเทถนน 1. วางท่อระบายน  า คสล. ขนาดเส้น 228,600 หมู่ที่ 6 กองช่าง

คสล.คืนสภาพ หมู่ที่ 6 บ้านจ า ผ่าศูนย์กลางทอ่ 0.30 เมตร (มอก.ชั น3) 

บริเวณซอย 1 - บ้านเลขที่ 271 จ านวน 126 ท่อน บ่อพัก คสล. 
ขนาด 0.65*0.65 เมตร จ านวน 13บอ่

2.งานเทถนน คสล.คืนสภาพ ขนาด
กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 56.00 ตารางเมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 งานวางท่อระบายน  า คสล. หมู่ที่ 13 วางท่อระบายน  า คสล. ขนาดเส้นผ่า 45,500 หมู่ที่ 13 กองช่าง
บ้านนางแล บริเวณซอย 11 ศูนยก์ลางท่อ 0.40 เมตร (มอก.ชั น3) 

จ านวน 24 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 
0.80 *0.80 เมตร จ านวน 2 บ่อ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง
1 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 198 170,400 หมู่ที่ 7 กองช่าง

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาดพื นที่
ไม่น้อยกวา่ 594.00 ตารางเมตร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ 142,800 กองช่าง
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 -ซอยตลาดเย็น (หลังบ้านผู้ใหญ่อุ๋ย) 368,800 หมู่ที่ 1 กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง งานปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร
จ านวน 3 ต้น พาดสายแรงต  าระบบ
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 80 เมตร
-ซอยไปทุ่งนา  งานปักเสา คอร. 
ขนาด 9 เมตร จ านวน 15  ต้น
พาดสายแรงต  าระบบ 1 เฟส 2 สาย
 ระยะทาง 340 เมตร
-ซอยข้างสุสาน  งานปักเสา คอร. 
ขนาด 9 เมตร จ านวน 5 ต้น พาด
พาดสายแรงต  าระบบ 1เฟส  2 สาย 

ระยะทาง 146  เมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 -ซอยทุ่งนา ปักเสา คอร. ขนาด 9 40,600 หมู่ที่ 2 กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น เมตร จ านวน 3 ต้น
-พาดสายแรงต่ า ระบบ 1 เฟส
 2 สาย ระยะทาง 44.00 เมตร 

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3 ซอยคลองชล 38,550 หมู่ที่ 3 กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง ประทานระหวา่งบ้านสันหลวง - 
บ้านนางแลโดยการ
-ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า
-พาดสายไฟถนนระบบ 1 เฟส 2 สาย  
ระยะทาง 500 เมตร และติดตั งดวง
ไฟถนน จ านวน 2 ชุด

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 381,200 หมู่ที่ 4 กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง -ซอย 5 งานปักเสา คอร. ขนาด 9
เมตร จ านวน 5  ต้น พาดสายแรงต่ า
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 175 เมตร
ซอยไปหลังวดัทุ่งบ่อแป้น งานปักเสา 
คอร. ขนาด 9 เมตร จ านวน 6 ต้น 
พาดสายแรงต่ าระบบ 1 เฟส 2 สาย 
ระยะทาง 174 เมตร
ซอยสันบุญเรืองไปบ้านหนองห้า 
งานปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 11 ต้น พาดสายแรงต่ าระบบ 
1 เฟส 2 สาย รระยะทาง 280 เมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 36,200 หมู่ที่ 5 กองช่าง

หมู่ที่ 5  บ้านตนค่า-ม่วงชุม -ซอยคันคลองเชื่อมบ้านปงใต้ งาน
ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จ านวน 
2 ต้น พาดสายแรงต่ า
ระยะทาง 50 เมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 455,100 หมู่ที่ 7 กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ -ซอยคลองชลประทานทิศเหนือ ปักเสา 
คอร. ขนาด 9 เมตร  จ านวน 4 ต้น
พาดสายแรงต่ า ระยะทาง 55 เมตร
-ซอยคลองชลประทานทิศใต้ งานปัก
เสา คอร.ขนาด 9 เมตร จ านวน
 5 ต้น และปักเสา คอร.ขนาด 12 
เมตร จ านวน 2 ต้น 
พาดสายแรงต่ า ระยะทาง 210 เมตร
ซอยทางไปบ้านจูด้ งานปักเสา คอร. 
ขนาด 9 เมตร จ านวน 19 ต้น 
พาดสายแรงต่ า ระยะทาง 620 เมตร

งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 239,700 หมู่ที่ 8 กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ ซอย สจ.บุญเชิด พรหมศร
-งานปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 6 ต้น พาดสายแรงต่ า
ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 
222 เมตร
ซอยล าเหมืองเชื่อมบ้านปงใต้
-งานปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 8 ต้น พาดสายแรงต่ าระบบ
 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 240 เมตร
ทางไปบ้านต้นผึ ง
-งานปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 1 ต้น พาดสายแรงต่ าระบบ
 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ขยายเขตระบบไฟฟา้แรงต่ า 99,600 หมู่ที่ 13 กองช่าง

หมู่ที่ 13  บ้านนางแล ทางออกถนนล าปาง - เชียงใหม่
งานปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 6 ต้น พาดสายแรงต่ าระบบ 
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 240 เมตร 

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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.

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
1 โครงการบริหารจัดการขยะของ -เพื่อจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วน 255,000 อบจ. ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวดัล าปาง อุดหนุนโครงการ ส านักปลัด
จังหวดัล าปาง บริหารจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
- การด าเนินเก็บ-ขนย้ายขยะ ไปยัง
ศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2564ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02 
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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 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก 10,000 ทต. ส านักปลัด
รณรงค์ลดหมอกควนัและไฟป่า อบรมให้ความรู้และรณรงค์ลด ปงยางคก

หมอกควนัและไฟป่าฯ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 

- 33 -



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   การเกษตร

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

โครงการอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้
1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 30,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข่น
โครงการปลูกต้นไม้ โครงการปลูก
หญ้าแฝก ฯลฯ

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช -เพื่อจ่ายเป็นการด าเนินการที่เกีย่ว 20,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ ข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล้าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   การเกษตร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล้าปาง

แบบ ผด. 02 

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

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -เพื่อจ่ายเป็นด าเนินการตามโครงการ 20,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เช่น แหล่งน  า ป่าไม้
ฯลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน   การเกษตร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล้าปาง

แบบ ผด. 02 

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

โครงการบ ารุงรักษา หมู่ที่ 13 บ้านนางแล ด าเนินการ
และปลูกต้นไม่ทดแทน ตามโครงการบ ารุงรักษาและปลูก

ต้นไม้ทดแทน

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 2564 ด าเนินโครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 294,000 ศพด. ฝ่าย
บริหารสถานศึกษา การศึกษา
(อาหารกลางวนั)

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

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ศพด. ฝ่าย
จัดการศึกษา (อายุ 3 - 5 ปี) การศึกษา

-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 8,000
200.-บาท จ านวน 60 คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 8,000
200.-บาท จ านวน 60 คน
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรา 12000
คนละ 300.-บาท จ านวน 60 คน

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา 17,200
คนละ 430.-บาท จ านวน 60 คน

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 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. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563

 - 40 -



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2564ล าดับ
ที่

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

แผนงาน   การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 420,160 โรงเรียน ฝ่าย
โรงเรียน ต าบลปงยางคก จ านวน 2 แห่ง 2 แห่ง การศึกษา

โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านสัน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

2 โครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน -อดุหนนุงบประมาณเพื่อเปน็ค่า 172,000 โรงเรียน ฝ่าย
โรงเรียนบ้านสัน อาหารกลางวนัให้เด็กนักเรียน บ้านสัน การศึกษา

โรงเรียนบา้นสัน

3 โครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน -อดุหนนุงบประมาณเพื่อเปน็ค่า 396,000 โรงเรียน ฝ่าย
โรงเรียนบ้านสัน อาหารกลางวนัให้เด็กนักเรียน ปงยางคก การศึกษา

โรงเรียนปงยางคก(ทพิย์ช้างอนสุรณ์)

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 97,000 ทต. ส านักปลัด

และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สรา้งความเขม้แขง็ของชมุขน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 2564

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

พัฒนาครอบครัวในชุมชน

พ.ศ. 2564ล าดับ
ท่ี

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

แผนงาน   สรา้งความเขม้แขง็ของชมุขน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2564ล าดับ
ท่ี

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

แผนงาน   สรา้งความเขม้แขง็ของชมุขน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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/ผู้เสพ
ยาเสพติด

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   งบกลาง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 18,939,600 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  จ านวน 
2,400 คน

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ -จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงิน 5,769,600 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
สงเคราะห์ผู้พิการ  จ านวน 
600  ราย

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

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสวัสดกิารสังคมสงเคราะห์
1 โครงการพัฒนคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ 40,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด

คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส ด้านสิทธสิวสัดิการ การส่งเสริม
อาชีพฯลฯ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส

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

อาศัย ตามโครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 การจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการ -จัดซ้ือน้ ายาเคมีก าจัดยุงและ 130,000 หมู่ที่ 1 -13 ส านักปลัด

แพทย์อื่นๆ ทรายอะเบท
-จัดซ้ือวคัซีนโรคพิษสุนัขบ้า

2 ค่าส ารวจข้อมูลสัตว ์สุนัขและแมว -ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสัตว์ 11,352 ทต. ส านักปลัด
สุนัขและแมว เพื่อขึน้ทะเบียนสัตว์ ปงยางคก

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

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ -อุดหนุนงบประมาณให้กับ อสม. 45,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด
อสม.และฟื้นฟูศักยภาพแกนน าออก ต าบลปงยางคก เพื่อจัดอบรมฟื้นฟู อสม.
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ อสม. พัฒนาศักยภาพ อสม.และฟื้นฟู
ต าบลปงยางคก ศักยภาพแกนน าออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ อสม.ต าบลปงยางคก

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

วนั อสม. แห่งชาติประจ าปี 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
-ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 2
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

3 โครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 -ส่งเสริมการออกก าลังกายไลน์แดนซ์
เพื่อสุขภาพ
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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
-อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 12
สาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ เพื่อด าเนนิการตามโครงการ

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

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ ชมุชน

แผนงาน   สาธารณสุข

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 -สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม
-ควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี
-ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม
บรมราชกุมารี

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 2564

3 โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี -จัดกิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี 140,000 หมู่ที่ 9 ฝ่าย
ต าบลปงยางคก ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2564 การศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2564 การศึกษา

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

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563ล าดับ

ที่
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 2564 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

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ

ที่
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 กรรมการวัดปงใต้ การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีสรงน้ าพราตุ

วดัปงใต้ 

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

เพื่อจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลากภตั

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 กรรมการวัดปงเหนอื การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลากภตั

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

เพื่อจัดงานประเพณีสรงน้ าพราตุ

วดัปงยางคก 
14 โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วย -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ 10,000 หมู่ที่ 10 ฝ่าย

สลากภตั บ้านข่วง กรรมการวัดพระงามบา้นข่วง การศึกษา
เพื่อจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลากภตั

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 กรรมการวัดทะล้า การศึกษา

เพื่อจัดงานประเพณีสรงน้ าพราตุ

วดัทะล้า 

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. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 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. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 2564 การปกครองอ าเภอห้างฉัตร ห้างฉัตร

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 

แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

โครงการส่งเสรมิสุขภาพ
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแอโรบิก -จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้าง 48,000 หมู่ที่ 3 ฝ่าย

ครูฝึกสอนน าเต้นแอโรบิก หมู่ที่3 หมู่ที่ 4 การศึกษา
และหมู่ที่ 4

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 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. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

2 โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ -ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการ 25,000 ทต. ส านักปลัด
ช่วยเหลือประชาชนของ ช่วยเหลือประชาชนของ ปงยางคก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(สถานที่กลางอ าเภอห้างฉัตร) (สถานที่กลางอ าเภอห้างฉัตร)

ประจ าปีงบประมาณ 2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 

 - 84 -



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

คนในชาติ

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

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

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐ -อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 15,000 อ าเภอ ส านักปลัด
พิธแีละงานวฒันธรรมประเพณี ห้างฉัตรเพื่อด าเนินกิจกรรมงาน ห้างฉัตร

รัฐพิธแีละงานวฒันธรรมประเพณี
ประจ าปีงบประมาณ 2564

พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
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 จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน การส ารวจทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 ทต. กองคลัง
ทรัพย์สิน ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 
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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 โครงการฝึกทบทวนและซ้อมแผน -ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนและ 20,000 ทต. ส านักปลัด
ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน อปพร. ซ้อมแผนการป้องกันภยัฝ่ายพล ปงยางคก
ต าบลปงยางคก เรือน อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล

ต าบลปงยางคกและประชาชน
ในพื้นที่ต าบลปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02 
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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 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานและ -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ 25,000 ทต. ส านักปลัด
บริหารจัดการระบบการแพทย์ ด าเนินงานและบริหารจัดการ ปงยางคก
ฉุกเฉิน ของเทศบาลต าบลปงยางคก ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ของ

ต าบลปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์ส านักงาน
ส านักปลัด

1 ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเล่ือน จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 10,400 ทต. ส านักปลัด
ขนาด 4 ฟุต ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ใบ ปงยางคก

2 เก้าอี้กลมเบาะนวม -จัดซ้ือเกา้อี้กลมเบาะนวม จ านวน 6 ตัว 3,600 ทต. ส านักปลัด
ปงยางคก

3 ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเล่ือน จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 4,500 ทต. ส านักปลัด
ขนาด 3 ฟุต ขนาด 1 ฟุต จ านวน 1 ใบ ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน -จัดซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน จ านวน 11,000 ทต. ส านักปลัด
2 ใบ ปงยางคก

สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล 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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์ส านักงาน
กองคลัง

1 เก้าอี้ส านักงาน ระดับพนักงาน -จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน ระดับพนกังาน 1,900 ทต. กองคลัง
จ านวน 1 ตัว ปงยางคก

2 โต๊ะท างาน ระดับพนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับพนกังาน 5,500 ทต. กองคลัง
จ านวน 1 ตัว ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   บรหิารงานคลัง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
กองคลัง

1 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 22,000 ทต. กองคลัง
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย ปงยางคก
กวา่ 19 นิ้ว) กวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

2 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน 17,000 ทต. กองคลัง
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว) ปงยางคก
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563
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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.

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
1 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน 17,000 ทต. กองช่าง

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว) ปงยางคก
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA -จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 ทต. กองช่าง
(480Watts) 1 เคร่ือง ปงยางคก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1 
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน   เคหะและชมุชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 02/1 

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.

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 ชุดโคมไฟถนน LED พลังงานแสง โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทติย์ 72,000 ทต. กองช่าง

อาทิตย์ 200 W 200W จ านวน 4 ชุด พร้อมวสัดุ ปงยางคก
อุปกรณ์ในการติดต้ังครบชุด

2 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ สัญญาณเตือนไฟกระพริบโซล่าเซล 425,000 ทต. กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ จ านวน 25 ชุด ปงยางคก

งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ

ที่
โครงการ / กิจกรรม
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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.

ครภุณัฑ์วิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์
1 เคร่ืองวดัความดันโลหิต -จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหติ จ านวน 4,000 ทต. ส านักปลัด

1 เคร่ือง ปงยางคก

2 เตียงฉุกเฉินประจ ารถพยาบาล จัดซ้ือเตียงฉุกเฉินประจ ารถพยาบาล 40,000 ทต. ส านักปลัด
(Stretcher) แบบปรับนั่ง-นอน (Stretcher) แบบปรับนั่ง-นอน ปงยางคก

จ านวน 1 หลัง

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1 
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