
ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

บทน ำ 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาต าบลป่าก่อด า  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้  และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 แผนการด าเนินงาน  คือ  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ต าบลป่าก่อด า  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 ๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือก าหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๕ โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที ่
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ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

  ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และของ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด  แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่  ๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 แผนการด าเนินงานเป็นแผนงานเพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่นเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินการประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ                                                                                                

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซ.2 ซ.7 และซ.8  
หมู่ท่ี 3 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซ.2 
ซ.7และซ.8 หมู่ท่ี 3 บา้นตน้ จุด
ท่ี 1 ซอย 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 45 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  จุดท่ี 
2 ซอย 7 กวา้ง 4  เมตร ยาว 40 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จุดท่ี 
3 ซอย 8 กวา้ง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีคอนกรีตรวมไม่นอ้ยกวา่ 
620 ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-2562) 
หนา้ 27 ล าดบั74 ขอ้บญัญติัหนา้ 
24/33 

310,000  พ้ืนท่ี ม.3 
ต.ป่าก่อด า 

 

กองช่าง             
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ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนไปหมู่
ท่ี 7 เทศบาลต าบล   
ป่าก่อด า 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเหล็กพร้อมไหล่ทาง 
ถนนไปหมู่ท่ี 7 เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า หมู่ท่ี 6 บา้น
สันหนองลอ้ม กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 132 เมตร หนาเฉล่ีย     
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 528 
ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบแปลน
ของอบต.ป่าก่อด า  ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562) หนา้ 28 ล าดบั 
16 ขอ้บญัญติัหนา้ 25/33 

 

264,000 พื้นท่ี ม.6 
ต.ป่าก่อด า 

กองช่าง             
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ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมไหล่
ทาง ซอย ประปา-ซอย
4(บา้นนายทรา) หมู่ท่ี 
5 บา้นแม่ผง 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย ประปา-
ซอย4(บา้นนายทรา) หมู่ท่ี 5 บา้น
แม่ผง กวา้ง 4 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 580 ตร. เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-2562) 
หนา้ 28 ล าดบั 13 ขอ้บญัญติัหนา้ 
25/33 

290,000 พ้ืนท่ี ม.5 
ต.ป่าก่อด า 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบคลอง
ชลประทานทางเขา้
สุสาน (ต่อจาก
ของเดิม)หมู่ท่ี 11 บา้น
สันหนองบวั 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กเลียบคลองชลประทาน
ทางเขา้สุสาน (ต่อจากของเดิม) หมู่
ท่ี 11 บา้นสันหนองบวั กวา้ง 4 
เมตร ยาว 183 เมตร หนาเฉล่ีย      
0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่
นอ้ยกวา่ 732 ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี (2560-2562) หนา้ 29ล าดบั 
19 ขอ้บญัญติัหนา้ 25/33 

366,000 พ้ืนท่ี ม.11 
ต.ป่าก่อด า 

กองช่าง             
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ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างพนงัก าแพง
กั้นดินสไลด ์ซอย 4 
หมู่ท่ี 4 บา้นท่าข้ีเหล็ก 

-ก่อสร้างพนงัก าแพงกั้นดิน
สไลด ์  ซอย 4 (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ท่ี 4  บา้นท่า
ข้ีเหล็ก ความยาว 120 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562) หนา้ 27 ล าดบั 10 
ขอ้บญัญติัหนา้ 25/33 

 

359,000 พ้ืนท่ี ม.4 
ต.ป่าก่อด า 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต
สวนสาธารณะ
หมู่บา้น  หมู่ท่ี 2 บา้น
หนองบวั 

-ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต
สวนสาธารณะหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 
บา้นหนองบวั ขนาดความยาว 
215 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
ตามแบบแปลนของอบต.     
ป่าก่อด า ปรากฎตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562) หนา้ 26 ล าดบั 4 
ขอ้บญัญติัหนา้ 26/33 

250,000 พ้ืนท่ี ม.2 
ต.ป่าก่อด า 

กองช่าง             
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ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์หมู่ท่ี 1 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ 
หมู่ท่ี 1 บา้นโป่งมอญ ความ
กวา้ง 10 เมตร ยาว 16 เมตร 
สูง 3.80 เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้
สอยไม่นอ้ยกวา่ 160 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562) หนา้ 26 ล าดบั 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 26/33 

 

480,000 พ้ืนท่ี ม.1 
ต.ป่าก่อด า 

กองช่าง             

8 ขยาย/เสริมไหล่ทาง
ถนน เขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของ อบต.
ป่าก่อด า (หมู่ท่ี 1-6 
และหมู่ท่ี 11) 

-ขยายหรือเสริมไหล่ทางถนน 
ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ
ของอบต.ป่าก่อด า (หมู่ท่ี 1-6 
และหมู่ท่ี 11)  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562) หนา้ 29 ล าดบั 22
ขอ้บญัญติัหนา้ 26/33 

 

100,000 พ้ืนท่ี ม.1 –
6และม.11
เขตพ้ืนท่ี
ความ

รับผิดชอบ
อบต.ป่าก่อ

ด า 

กองช่าง             

 
 



 
                                                                                                                                 - 10 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ซ่อมสร้างถนนสาย
การเกษตร เขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของอบต.
ป่าก่อด า (หมู่ท่ี 1-6 
และหมู่ท่ี 11) 

-ซ่อมสร้างถนนสายการเกษตร 
ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ
ของอบต.ป่าก่อด า (หมู่ท่ี 1-6 
และหมู่ท่ี 11)  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562) หนา้ 29 ล าดบั 24
ขอ้บญัญติัหนา้ 26/33 

 

300,000 พ้ืนท่ี ม.1 –6
และม.11เขต
พ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ

อบต.ป่าก่อด า 

กองช่าง             

10 อุดหนุนส่วนราชการ
(การติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ)  

-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหก้าร
ไฟฟ้าเพื่อด าเนินการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นท่ี
ความรับผดิชอบของอบต.ป่า
ก่อด า   ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี (2560-2562) หนา้ 31 
ล าดบั 2 ขอ้บญัญติัหนา้ 27/33 

 

300,000 พ้ืนท่ี ม.1 –6
และม.11เขต
พ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ

อบต.ป่าก่อด า 

กองช่าง             

 
 
 



                                                                                                                                 - 11 -                                                                                                                        ผด.2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและกฬีา 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเรียนรู้/
อนุรักษภู์มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ
ในการด าเนินงานตาม
โครงการเรียนรู้/อนุรักษภู์มิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ใหก้บัเด็ก
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ป่าก่อด า ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-
2562) หนา้ 34 ล าดบั 9 
ขอ้บญัญติั หนา้ 17/33 

10,000   อบต.ป่าก่อด า กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจดักิจกรรม
งานวนัเด็กแห่งชาติ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการจดักิจกรรมเสริม
ทกัษะความรู้ต่างๆการจดั
นิทรรศการผลผลงานเด็ก
นกัเรียน ฯลฯ  

30,000   อบต.ป่าก่อด า ส่วน
การศึกษาฯ 

            

                                                                                                                              



              - 12 -                                                                                                                        ผด.2 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี
(2560-2562) หนา้ 33 ล าดบั 
5 ขอ้บญัญติั หนา้ 17/33 

 เขตพ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ป่าก่อด า 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการจดักิจกรรมวนั
ส าคญัต่างๆของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต.ป่าก่อด า เช่น
วนัแม่,วนัไหวค้รู,วนั
เขา้พรรษาฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-
2562) หนา้ 32 ล าดบั 51
ขอ้บญัญติั หนา้ 17/33 

10,000 ศพด.อบต.ป่า
ก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการส่งเสริม
พฒันาศกัยภาพเด็ก
นกัเรียน ศพด.อบต.ป่า
ก่อด า 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการจดักิจกรรม
โครงการส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพเด็กนกัเรียน ศพด.
อบต.ป่าก่อด า เช่น อบรม 
การสัมมนา การจดัเวที
เสวนาผูป้กครองฯลฯ  

20,000 ศพด.อบต.ป่า
ก่อด า 

ส่วน
การศึกษา 

            



                  - 13 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี
(2560-2562) หนา้ 32 ล าดบั 51
ขอ้บญัญติั หนา้ 17/33 

               

5 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา
(สนบัสนุนค่าอาหาร
กลางวนั ศพด.อบต.
ป่าก่อด า) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กเล็กใน ศพด.อบต.
ป่าก่อด า 1 ศูนย ์75 คน จ านวน 
245 วนั ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี (2560-2562 )หนา้ 33
ล าดบัท่ี 4 ขอ้บญัญติัหนา้ 17/33 

367,500  ศพด.อบต.ป่า
ก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

6 ค่าอาหารเสริม(นม) -เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปี
ท่ี6 ในสังกดั สพฐ จ านวน2
โรงเรียน 145 คน จ านวน 260 
วนัและส าหรับเด็กเล็กในศพด.
อบต.ป่าก่อด า จ  านวน 1 ศูนย ์
75 คน จ านวน 260 วนั ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี(2560-
2562)หนา้32  ล าดบั 3 หนา้ 33 
ล าดบั 6,7 

432,700  โรงเรียนโป่ง
มอญ,โรงเรียน
บา้นแม่ผง

,ศพด.อบต.ป่า
ก่อด า 

ส่วน
การศึกษา 

            



-14 -                                                                                                                        ผด.2 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 สนบัสนุนค่าใชจ่้าย
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวนั 
โรงเรียนบา้นโป่ง
มอญ) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาอาหาร
กลางวนัใหน้กัเรียน
โรงเรียนบา้นโป่งมอญ
จ านวน 100 คน จ านวน 200 
วนั ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี (2560-2562 )หนา้ 33
ล าดบั 6 ขอ้บญัญติัหนา้ 
19/33 

400,000  โรงเรียนบา้น
โป่งมอญ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการจดัการเรียน
การสอนเสริม
ภาษาจีน 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนบัสนุนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
จดัการสอนเสริมภาษาจีน
ใหแ้ก่นกัเรียนไดศึ้กษา
เรียนรู้ ปรากฏตาแผนพฒันา
สามปี (2560-2562 )หนา้ 33 
ล าดบั 6 ขอ้บญัญติัหนา้ 
19/33 

36,000  โรงเรียนบา้น
โป่งมอญ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 สนบัสนุนค่าใชจ่้าย
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวนั 
โรงเรียนบา้นแม่ผง) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาอาหาร
กลางวนัใหน้กัเรียน
โรงเรียนบา้นแม่ผง จ านวน 
45 คน จ านวน 200 วนั 
ปรากฏตามแผนพฒันาสาม
ปี (2560-2562 )หนา้ 33
ล าดบั 7 ขอ้บญัญติัหนา้ 
19/33 

180,000 โรงเรียนบา้น
แม่ผง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนบัสนุนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
ใหแ้ก่นกัเรียนไดศึ้กษา
เรียนรู้ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 33ล าดบั 7 
ขอ้บญัญติัหนา้ 19/33 

25,000 โรงเรียนบา้น
แม่ผง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

 



                                                                                                                                 - 16 -                                                                                                                        ผด.2 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขนักีฬา
ประชาชน/กีฬา
เยาวชนต าบลป่าก่อด า 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมตาม
โครงการแข่งขนักีฬา
ประชาชน/กีฬาเยาวชน
ต าบลป่าก่อด า ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 38 ล าดบัท่ี 2
ขอ้บญัญติัหนา้ 29/33 

50,000  ต าบล     
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมการออก
ก าลงักาย ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 38 ล าดบั 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 29/33 

15,000  อบต.      
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส่งเสริมเขา้
วดัปฏิบติัธรรม 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมเขา้วดัปฏิบติัธรรม
เช่น การอบรมใหค้วามรู้ 
การร่วมกิจกรรมปฏิบติั
ธรรม ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 37 ล าดบัท่ี 18
ขอ้บญัญติัหนา้ 29/3 

20,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีลอยกระทง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมงานประเพณีลอย
กระทง ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 37 ล าดบัท่ี 7
ขอ้บญัญติัหนา้ 29/32 

30,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีสงกรานต ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมงานประเพณี
สงกรานตป์รากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 37 ล าดบัท่ี 35
ขอ้บญัญติัหนา้ 30/33 

30,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 37 ล าดบัท่ี 6 
ขอ้บญัญติัหนา้ 30/33 

20,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 



                                                                                                                                 - 19 -                                                                                                                        ผด.2 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงน ้า
พระธาตุไชยสิทธ์ิ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมประเพณีงานสรงน ้า
พระธาตุไชยสิทธ์ิ ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 37 ล าดบั
ท่ี 4 ขอ้บญัญติัหนา้ 30/33 

10,000  วดัโป่ง
มอญ ม.11 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงน ้า
พระธาตุมณีนาถสัน
ตน้ม่วง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมประเพณีงานสรงน ้า
พระธาตุมณีนาถสันตน้ม่วง 
ปรากฏตามแผนพฒันาสาม
ปี (2560-2562 )หนา้ 36
ล าดบัท่ี 2 ขอ้บญัญติัหนา้ 
30/33 

10,000  วดัสนัตน้
ม่วง ม.3 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 



 
                                                                                                                                 - 20 -                                                                                                                        ผด.2 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงน ้า
พระธาตุรัตนมหา
มงคลเจดีย ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมประเพณีงานสรงน ้า
พระธาตุรัตนมหามงคล
เจดีย ์ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 36ล าดบัท่ี 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 30/33 

10,000   วดัสนั
หนองบวั 

ม.1 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงน ้า
พระธาตุหมอกมุง
เมือง  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมประเพณีงานสรงน ้า
พระธาตุรัตนมหามงคล
เจดีย ์ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 36ล าดบัท่ี 3
ขอ้บญัญติัหนา้ 30/33 

10,000  วดัพระธาตุ
หมอกมุง
เมือง ม.4 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

 

 

 



 
                                                                                                                                 - 21 -                                                                                                                        ผด.2 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการจดัส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา ระดบั
ต่างๆ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมตาม
โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา ระดบั
ต่างๆ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 38 ล าดบัท่ี 3
ขอ้บญัญติัหนา้ 29/33 

30,000   อบต.ป่า
ก่อด า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            

 
 



                                                                                                                                 - 22 -                                                                                                                        ผด.2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ สังคม เศรษฐกจิและสาธารณสุข   
แนวทางการพฒันาที ่3.1 การส่งเสริมการพฒันาตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกนั
โรคติดต่อ/โรคไม่
ติดต่อชนิดต่างๆ 

  -เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
โครงการป้องกนัโรคติดต่อ/
โรคไม่ติดต่อชนิดต่างๆ เช่น
กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 
การส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพ การป้องกนัควบคุม
โรค ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 49 ล าดบัท่ี 34
ขอ้บญัญติัหนา้ 20/33 

30,000  พ้ืนท่ี อบต.      
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 
 
 



           - 23  -           ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 สนบัสนุนการธารณ
สุขมูลฐาน 

  -เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
การบริการสาธารณสุข การ
พฒันาสาธารณสุขมูลฐาน 
โดยจดัสรรเป็นค่าการ
ด าเนินงานในการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐานใน
พื้นท่ี 7 หมู่บา้น  ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 48 ล าดบั
ท่ี 1 ขอ้บญัญติัหนา้ 20/33 

52,500  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 
 
 
 



            - 24  -           ผด.2 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติผูพ้ิการ 

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติผูพ้ิการ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 47 ล าดบัท่ี 2
ขอ้บญัญติัหนา้ 20/33 

20,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการลดความ
รุนแรงต่อเด็กและ
สตรี 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมโครงการ
ลดความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 45 ล าดบัท่ี 5
ขอ้บญัญติัหนา้ 28/33 

20,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             



            - 25 -           ผด.2  

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิต
การเกษตร 

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมการแปร
รูปผลผลิตการเกษตร 
ปรากฏตามแผนพฒันาสาม
ปี (2560-2562 )หนา้ 41
ล าดบัท่ี 1 ขอ้บญัญติัหนา้ 
28/33 

20,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

3. โครงการส่งเสริมจกั
สานส าหรับผูสู้งอายุ 
 

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมจกัสาน
ส าหรับผูสู้งอาย ุ ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 41 ล าดบั
ท่ี 3 ขอ้บญัญติัหนา้ 28/33 

20,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 



            - 26 -           ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 39 ล าดบัท่ี 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 28/33 

30,000 พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            - 27 -             ผด.2 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพฒันาการ
บริหารจดัการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลป่าก่อด า 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ
ในการด าเนินกิจกรรม
โครงการพฒันาการบริหาร
จดัการศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลป่าก่อด า 
ปรากฏตามแผนพฒันาสาม
ปี (2560-2562 )หนา้ 39
ล าดบัท่ี 3 ขอ้บญัญติัหนา้ 
31/32 

20,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 - 28 -                                                                                                                        ผด.2 
แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ   -เพื่อจ่ายเป็นการสนบัสนุน
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุส าหรับผูสู้งอายท่ีุมี
คุณสมบติัซ่ึงมีอายคุรบ 60 
ปีบริบูรณ์ข้ึนไป จ านวน 
605 คน รวม 12 เดือน
ปรากฏตามแผนพฒันาสาม
ปี (2560-2562 )หนา้ 46
ล าดบัท่ี 1 ขอ้บญัญติัหนา้ 
32/33 

4,764,600  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

2 เบ้ียยงัชีพคนพิการ   เพ่ือจ่ายเป็นการสนบัสนุนการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ
ใหแ้ก่คนพิการท่ีแพทยไ์ดรั้บ
รองและท าการวินิจฉยัแลว้ 
โดยคนพิการมีสิทธิจะไดรั้บ
เบ้ียยงัชีพคนละ 800 บาทต่อ
คน จ านวน 90 คน   

864,000 พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

             



- 29 -         ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 46 ล าดบั
ท่ี 1 ขอ้บญัญติัหนา้ 32/33 

               

3 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ -เพื่อจ่ายเป็นการสนบัสนุน
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยโรคเอดส์ใหแ้ก่ผูป่้วย
แพทยไ์ดรั้บรองและท าการ
วนิิจฉยัแลว้โดยผูป่้วยเอดส์
มีสิทธ์ิจะไดเ้บ้ียยงัชีพคนละ 
00 บาทต่อคน จ านวน 39 
คน รวม 12เดือนตามภารกิจ
ถ่ายโอนปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 46 ล าดบัท่ี 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 32/33 

234,000 พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารการปกครอง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกนัไฟป่าและลด
ปัญหาหมอกควนั 

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆส าหรับการ
ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ
รณรงคป้์องกนัไฟป่าและลดปัญหา
หมอกควนั เป็นการด าเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า
โดยเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี
(2560-2562)หนา้ 55 ล าดบัท่ี 1  
ขอ้บญัญติัหนา้ 31/32 

10,000 พ้ืนท่ี  
อบต.ป่าก่อ

ด า 

ส านกั
ปลดั 
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินงานกิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.ป่า
ก่อด า เช่นการจดั
สภาพแวดลอ้ม ตน้ไม ้อาคาร
สถานท่ีใหมี้ความเป็น
ระเบียบ สะอาดปลอดภยัฯลฯ 
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562)หนา้ 56 ล าดบัท่ี 
4ขอ้บญัญติัหนา้ 31/32 

30,000  อบต.ป่าก่อ
ด า 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



  -32-                                                                                                                        ผด.2 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัระบบ
บริหารจดัการน ้าทั้ง
น ้าผวิดินและน ้าใตดิ้น 

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการจดัระบบ
บริหารจดัการน ้าทั้งน ้าผิว
ดินและน ้าใตดิ้น เช่นการจดั
อบรมใหค้วามรู้การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การ
ส่งเสริมการจดัการแหล่งน ้า
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี (2560-2562 )หนา้ 53 
ล าดบัท่ี 23 ขอ้บญัญติัหนา้ 
22/33 

50,000 พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 
 
 



            -33-          ผด.2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                            

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส่งเสริมสนบัสนุนการ
บริหารจดัการขยะ
อยา่งถูกวธีิ 

  -เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
การบริหารจดัการขยะอยา่ง
ถูกวธีิ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 55 ล าดบัท่ี 2 
ขอ้บญัญติัหนา้ 29/33 

20,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 

แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกป่าเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินงานกิจกรรม
โครงการปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี (2560-2562 )หนา้ 54 
ล าดบัท่ี 2 ขอ้บญัญติัหนา้ 
31/33 

10,000  พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             



 



                                                                                                                                 -34-                                                                                                                        ผด.2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารการปกครอง 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

-เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆตาม
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี  (2560-
2562 )หนา้ 65 ล าดบัท่ี 4 
ขอ้บญัญติัหนา้ 5/33 

30,000  ในเขต
จงัหวดั
เชียงราย 

ส านกัปลดั             

2 อบรมศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน 

-เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการ
อบรมศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 64 ล าดบัท่ี 
1 ขอ้บญัญติัหนา้ 5/33 

50,000  ในเขต
จงัหวดั
เชียงราย 

ส านกัปลดั             
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ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-เพ่ือเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ 
ค่าซ่อมกลาง ท่ีใชใ้นการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ ปรากฎตาม
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) หนา้ 61 ล าดบัท่ี 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 5/33 

150,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             

4 วสัดุส านกังาน -เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึง
วสัดุส านกังาน ส่ิงของท่ีมี
ลกัษณะโดยสภาพเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุป
กรร์ประกอบและอะไหล่ ท่ี
ใชใ้นการปฏิบติังานของ
ส านกัปลดั อบต.  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-2562 
)หนา้ 61 ล าดบัท่ี 2 ขอ้บญัญติั
หนา้ 6/33 

80,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             
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ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 วสัดุงานบา้นงานครัว -เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึง
วสัดุงานบา้นงานครัว ส่ิงของ
ท่ีมีลกัษณะโดยสภาพเป็น
วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง 
วสัดุอุปกรร์ประกอบและ
อะไหล่ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ของส านกัปลดั อบต.  ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 61 ล าดบัท่ี 2 
ขอ้บญัญติัหนา้ 6/33 

20,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             

6 วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึงวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ส่ิงของท่ี
มีลกัษณะโดยสภาพเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุป
กรร์ประกอบและอะไหล่ ท่ีใช้
ในการปฏิบติังานของส านกั
ปลดั อบต.  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-2562 )
หนา้ 61 ล าดบัท่ี 2 ขอ้บญัญติั
หนา้ 6/33 

30,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             

 



    -37-                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

-เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึง
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพ
เป็นวสัดุคงทน วสัดุ
ส้ินเปลือง วสัดุอุปกรร์
ประกอบและอะไหล่ ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานของส านกัปลดั 
อบต.  ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี (2560-2562 )หนา้ 61 
ล าดบัท่ี 2 ขอ้บญัญติัหนา้ 
6/33 

200,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             

8 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

-เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึงวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพ
เป็นวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง 
วสัดุอุปกรร์ประกอบและ
อะไหล่ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ของส านกัปลดั อบต.  ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 61 ล าดบัท่ี 2 
ขอ้บญัญติัหนา้ 6/33 

10,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             



    -38-                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

-เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึง
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพ
เป็นวสัดุคงทน วสัดุ
ส้ินเปลือง วสัดุอุปกรร์
ประกอบและอะไหล่ ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานของส านกัปลดั 
อบต.  ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี (2560-2562 )หนา้ 61 
ล าดบัท่ี 2 ขอ้บญัญติัหนา้ 
7/33 

20,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             

10 วสัดุคอมพิวเตอร์ -เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึงวสัดุ
คอมพิวเตอร์ ส่ิงของท่ีมีลกัษณะ
โดยสภาพเป็นวสัดุคงทน วสัดุ
ส้ินเปลือง วสัดุอุปกรร์ประกอบ
และอะไหล่ ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานของส านกัปลดั อบต.  
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 61 ล าดบัท่ี 2 
ขอ้บญัญติัหนา้ 7/33 

40,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             
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ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรังครุภณัฑ์ 

-เพ่ือเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณัฑข์นาดใหญ่   ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 61 ล าดบัท่ี 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 8/33 

20,000  อบต.ป่าก่อด า ส านกัปลดั             

12 อุดหนุนส่วนราชการ -เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนแก่ท่ีวา่
การอ าเภอแม่ลาว ด าเนินงาน
ตามโครงการดงัน้ี 
1)โครงการด าเนินการและ
สนบัสนุนการด าเนินงานจดั
กิจกรรมมวลชนของอ าเภอ    
แม่ลาว ประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 15,000 บาท 
2)โครงการจดักิจกรรมเทิด 
พระเกียรติและถวายสดุดี
เน่ืองในวโรกาสวนัคลา้ยวนั
พระราชสมภพสมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
จ านวน 3,000 บาท 

77,000  อ าเภอแม่ลาว ส านกัปลดั             



           -40-                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 

อุดหนุนส่วนราชการ 3)โครงการจดักิจกรรมวนัปิย
มหาราช จ านวน 1,000 บาท 
4)โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัฯ จ านวน 6,000 
บาท 

5)โครงการประเพณีนมสัการ
และสรงน ้าพระธาตุดอยตุง 
จ านวน 2,000 บาท 
6)โครงการจดักิจกรรมงานพ่อ
ขนุเมง็รายมหาราชและงาน
กาชาดจงัหวดัเชียงราย 
จ านวน 28,000 บาท 
7)โครงการสืบสานวฒันธรรม
และประเพณีสงกรานต ์(ป๋ี
ใหม่เมือง) ประจ าปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 15,000 บาท 

               

  



   -41-                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

8)โครงการจดักิจกรรม 
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เน่ืองในวโรกาสวนัคลา้ยวนั
สวรรคตของสมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี(งาน
ทานหาแม่ฟ้าหลวง) จ านวน 
2,000 บาท 

9)โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
จ านวน 5,000 บาท 
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 60 ล าดบัท่ี 
6 ขอ้บญัญติัหนา้ 9/33 

               

 
 
 
 



    - 42 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 เงินอุดหนุนกิจการท่ี
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการ
ท่ีเป็นสาธารณะประโยชนแ์ก่
ก่ิงกาชาดอ าเภอแม่ลาว  
โครงการสนบัสนุนส่งเสริม
ในการด าเนินงานของก่ิง
กาชาดอ าเภอแม่ลาว  ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี (2560-
2562 )หนา้ 60 ล าดบัท่ี 7 
ขอ้บญัญติัหนา้ 9/33 

5,000 ในเขตอ าเภอ
แม่ลาว 

ส านกัปลดั             

14 รายจ่ายอ่ืน(ส ารวจ
ความพึงพอใจในการ
บริการสาธารณะ) 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจความพึง
พอใจในการใหบ้ริหาร
สาธารณะแก่ประชาชน
ผูรั้บบริการของอบต.ป่าก่อด า  
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 65 ล าดบัท่ี 
6 ขอ้บญัญติัหนา้ 9/33 

12,000 ในเขตอบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 



    - 43 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 พฒันาประสิทธิภาพ
การจดัเก็บรายไดแ้ละ
การจดัท า/ปรับปรุง
ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

-เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
การคลงั ดา้นการพฒันา
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
รายไดข้องอบต.ป่าก่อด าและ
การจดัท าหรือปรับปรุงขอ้มูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-2562 
)หนา้ 65 ล าดบัท่ี 5 ขอ้บญัญติั
หนา้ 9/33 

85,000 ในเขตอ าเภอ
แม่ลาว 

กองคลงั             

16 ศูนยร์วมขอ้มูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดั
จา้งขององคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่ายต่างๆในการ
ด าเนินงานโครงการศูนยร์วม
ขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดั
จา้งของอปท. ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-2562 
)หนา้ 58 ล าดบัท่ี 4  
ขอ้บญัญติัหนา้ 11/33 

25,000 อปท.เขต
อ าเภอแม่ลาว 

กองคลงั             

 



    - 44 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-เพ่ือเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ 
ค่าซ่อมกลาง ท่ีใชใ้นการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ ปรากฎตาม
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) หนา้ 61 ล าดบัท่ี 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 11/33 

10,000  อบต.ป่าก่อด า กองคลงั             

18 วสัดุส านกังาน -เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึง
วสัดุส านกังาน ส่ิงของท่ีมี
ลกัษณะโดยสภาพเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของ
กองคลงั  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-2562 
)หนา้ 61 ล าดบัท่ี 2 ขอ้บญัญติั
หนา้ 11/33 

45,000  อบต.ป่าก่อด า กองคลงั             

 
 



    - 45 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

-เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึง
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพ
เป็นวสัดุคงทน วสัดุ
ส้ินเปลือง วสัดุอุปกรร์
ประกอบและอะไหล่ ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานของกองคลงั  
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี 
(2560-2562 )หนา้ 61 ล าดบัท่ี 
2 ขอ้บญัญติัหนา้ 11/33 

5,000  อบต.ป่าก่อด า กองคลงั             

20 วสัดุคอมพิวเตอร์ -เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึง
วสัดุคอมพิวเตอร์ ส่ิงของท่ีมี
ลกัษณะโดยสภาพเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของ
กองคลงั  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี (2560-2562 
)หนา้ 61 ล าดบัท่ี 2 ขอ้บญัญติั
หนา้ 11/33 

30,000  อบต.ป่าก่อด า กองคลงั             



   - 46 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 เงินเดือน/
ค่าตอบแทน/
สวสัดิการ/สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ 

-เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)ไดแ้ก่ 
นายก/รองนายก อบต. จ านวน 
3 อตัรา ขอ้บญัญติัหนา้ 1/33 

 

514,080 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

-เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 
อบต. จ านวน 3 อตัรา 
ขอ้บญัญติัหนา้ 1/33 

 

42,120 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/
รองนายก อบต. จ านวน 3 
อตัรา ขอ้บญัญติัหนา้ 1/33 

42,120 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ 
เลขานุการนายก อบต. 
จ านวน 1 อตัรา ขอ้บญัญติั
หนา้ 1/33 

86,400 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 
 

ส านกัปลดั             

 
 



   - 47 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 
จ านวน 15 อตัรา ขอ้บญัญติั
หนา้ 2/33 

 

1,368,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

-เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล 
ส านกัปลดั อบต. จ านวน 10 
อตัรา ขอ้บญัญติัหนา้ 2/33 

 

2,699,120 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

-เงินประจ าต าแหน่งพนกังาน
ส่วนต าบล ส านกัปลดั อบต. 
จ านวน 4 อตัรา ขอ้บญัญติั
หนา้ 2/33 

210,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

-เงินค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 
ส านกัปลดั อบต.จ านวน 4 
อตัรา ขอ้บญัญติัหนา้ 2/33 

432,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 
 

ส านกัปลดั             

 
 
 



   - 48 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง 
ส านกัปลดั อบต.จ านวน 4 
อตัรา ขอ้บญัญติัหนา้ 3/33 

 

48,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

-อ่ืนๆเป็นเงินพิเศษอ่ืนๆใหแ้ก่
ปลดั อบต. จ านวน 1 อตัรา 
ขอ้บญัญติัหนา้ 3/33 

 

84,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู ้
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะ
กรมการต่างๆค่าตอบแทน
เจา้หนา้ท่ีในการเลือกตั้ง ฯลฯ
ส านกัปลดั ขอ้บญัญติัหนา้ 
3/33 

20,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

-เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษของพนกังาน
ส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 
ส านกัปลดั ขอ้บญัญติัหนา้ 
3/33 

180,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 
 

ส านกัปลดั             



   - 49 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ค่าเช่าบา้น ของพนกังานส่วน
ต าบลหรือผูส้ฃมีสิทธ์ิเบิกจ่าย
ของ ส านกัปลดั ขอ้บญัญติั
หนา้ 3/33 

 

42,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร
ของพนกังานส่วนต าบล 
ส านกัปลดั อบต. ขอ้บญัญติั
หนา้ 3/33 

 

35,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

-เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล
กองคลงั จ านวน 4 อตัรากอง
คลงั ขอ้บญัญติัหนา้ 9/33 

1,200,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

กองคลงั             

-เงินประจ าต าแหน่งพนกังาน
ส่วนต าบล กองคลงั จ านวน 1 
อตัรา ขอ้บญัญติัหนา้ 9/33 

42,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 
 

กองคลงั             

 



   - 50 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง ผูไ้ดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ฯลฯ กองคลงั ขอ้บญัญติัหนา้ 
10/33 

75,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

กองคลงั             

- เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวลั
ประจ าปี)เป็นเงินรางวลั
ประจ าปีแก่พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน กองคลงั ขอ้บญัญติั
หนา้ 10/33 

 

75,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

กองคลงั             

-ค่าเช่าบา้น ของพนกังานส่วน
ต าบลหรือผูมี้สิทธ์ิเบิกจ่าย 
กองคลงั ขอ้บญัญติัหนา้ 9/33 

60,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 

กองคลงั             

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร
ของพนกังานส่วนต าบล 
ส านกัปลดั อบต. ขอ้บญัญติั
หนา้ 10/33 

20,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 
 

กองคลงั             



- 51 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล 
ส่วนการศึกษา จ านวน 4 
อตัรา ขอ้บญัญติัหนา้ 14/33  

1,000,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษา 

            

- เงินประจ าต าแหน่งพนกังาน
ส่วนต าบล ส่วนการศึกษา 
จ านวน 1 อตัรา ขอ้บญัญติั
หนา้ 14/33 

42,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส่วน
การศึกษา 

            

-ค่าตอบแทนพนกังาจา้ง ส่วน
การศึกษา จ านวน 1 อตัรา 
ขอ้บญัญติัหนา้ 14/33 

145,080 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 

ส่วน
การศึกษา 

            

-เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง
(พชค.)เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมเติมต่างๆของพนกังาจา้ง
ส่วนการศึกษา จ านวน 1 
อตัราขอ้บญัญติัหนา้ 15/33 

15,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 
 

ส่วน
การศึกษา 

            

 



- 52 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษของพนกังาน
ส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 
ส่วนการศึกษา  ขอ้บญัญติั
หนา้ 15/33  

50,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส่วน
การศึกษา 

            

- เงินช่วยเหลือบุตรเพ่ือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือบุตรของ
พนกังานส่วนต าบล ส่วน
การศึกษา ขอ้บญัญติัหนา้ 
15/33 

10,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส่วน
การศึกษา 

            

-เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล 
กองช่าง จ านวน 1 อตัรา 
ขอ้บญัญติัหนา้ 21/33 

500,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 

กองช่าง             

-เงินประจ าต าแหน่งพนกังาน
ส่วนต าบล กองช่าง จ านวน 1 
อตัราขอ้บญัญติัหนา้ 21/33 

42,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 
 

กองคลงั             

 
 



- 53 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง กอง
ช่าง จ านวน 1 อตัรา  
ขอ้บญัญติัหนา้ 21/33  

108,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

กองช่าง             

- เงินเพ่ิมเติมต่างๆของ
พนกังานจา้ง กองช่าง จ านวน 
1 อตัรา ขอ้บญัญติัหนา้ 21/33 

12,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส่วน
การศึกษา 

            

-เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษของพนกังาน
ส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 
กองช่าง ขอ้บญัญติัหนา้ 22/33 

30,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 

กองช่าง             

-ค่าเช่าบา้น ของพนกังานส่วน
ต าบลหรือผูมี้สิทธ์ิเบิกจ่าย 
กองช่าง ขอ้บญัญติัหนา้ 22/33 

40,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

 
 

กองคลงั             

 
 



   - 54 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 ค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงบริการ 

-ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเก่ียวกบั
การปฏิบติัราชการ ไปราชการ 
ขอ้บญัญติั หนา้4,10,15,22/33 

1,250,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั/
กองคลงั/กอง
ช่าง/ส่วน
การศึกษา 

            

23. รายจ่ายเก่ียวกบัรับรอง
และพิธีการ 

-ค่ารับรองเพ่ือเป็นรายจ่าย
รับรองตอ้รับบุคคล คณะ
บุคคลของ อปท.เช่นค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ือง
ในการรับรอง ฯลฯ ขอ้บญัญติั
หนา้  4/33 

42,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

24. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
เลือกตั้ง 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ
ส าหรับการเลือกตั้ง กรณี
ต่างๆและการเลือกตั้งทัว่ไป
ระดบัประเทศเช่น กรณีครบ
วาระ ยบุสภา หรือแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งลง ฯลฯ
ขอ้บญัญติัหนา้  5/33 

10,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

 
 



   - 55 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 ค่าใชจ่้ายเดินทางไป
ราชการ 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ฯลฯ ขอ้บญัญติั หนา้ 5/33 

180,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ฯลฯ ขอ้บญัญติั หนา้ 10/33 

60,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

กองคลงั             



   - 56 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ฯลฯ ขอ้บญัญติั หนา้ 22/33 

35,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

กองช่าง             

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ฯลฯ ขอ้บญัญติั หนา้ 15/33 

40,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส่วน
การศึกษา 

            



   - 57 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 ค่าไฟฟ้า -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการ
ปฏิบติังานในส านกังาน อบต.
ป่าก่อด า/ในท่ีสาธารณะ 
ขอ้บญัญิติหนา้ 7/33 

300,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

27 ค่าบริการโทรศพัท ์ -เพ่ือเป็นค่าบริการโทรศพัท์
พ้ืนฐานค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ฯลฯ ขอ้บญัญติั หนา้ 7/33 

15,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

28 ค่าบริการไปรษณีย ์ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณียค่์าธนาณติั ค่าดวง
ตราไปรษณียากร 
ค่าธรรมเนียมการโอนใน
ระบบบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฯลฯ ขอ้บญัญติั หนา้ 7/33 

20,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

29 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคมในการ
ปฏิบติังานในส านกังาน อบต.
ป่าก่อด าค่าวิทยติุดตามตวั ค่า
วิทยส่ืุอสาร ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การใชร้ะบบอินเทอร์เนต 

53,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             



   - 58 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   รวมถึงอินเทอร์เนตการ์ดและ
ค่าส่ือสารอ่ืนๆฯลฯ  
ขอ้บญัญติั หนา้ 8/33 

               

30 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าวสัดุ
จดัการเรียนการสอน
รายหวัของศพด.อบต.
ป่าก่อด า) 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายค่าวสัดุ
จดัการเรียนการสอน(รายหวั)
ใหแ้ก่เด็กเลก็ใน ศพด.อบต.
ป่าก่อด า จ านวน 75 คน 1ศูนย์
รายละ 1, 700 บาท ขอ้บญัญติั 
หนา้ 18/33 

127,500 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

31 เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม 

-เพ่ือส่งเป็นเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกนัสงัคมในส่วน
ของนายจา้ง ในอตัราร้อยละ
หา้ ขอ้บญัญติั หนา้ 33/33 

48,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

32 ส ารองจ่าย -เพ่ือส ารองจ่ายไปใชจ่้ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉิน มีความจ าเป็น
เร่งด่วน กรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภยัเกิดข้ึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม และ 

190,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             



   - 59 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  การป้องกนัและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ท่ี
เกิดจากสาธารณภยัต่างๆเช่น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อุทกภยั น ้าป่าไหลหลาก 
แผน่ดินถล่ม แผน่ดินไหว ภยั
แลง้ ภยัหนาว อคัคีภยัและไฟ
ป่า ขอ้บญัญติั หนา้ 33/33 

               

33 รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
ประกนัสุขภาพ ขอ้บญัญติั 
หนา้ 33/33 

75,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

34 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน(กบท) 

-เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขอ้ราชการ 
พนกังานส่วต าบล ขอ้บญัญติั 
หนา้ 33/33 

132,780 อบต.ป่าก่อ
ด า 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 



 
    - 60 -                                                                                                                        ผด.2 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ซกัซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภยั 

-เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆตาม
โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี  (2560-
2562 )หนา้ 66 ล าดบัท่ี 1 
ขอ้บญัญติัหนา้ 12/33 

10,000  ในเขต
จงัหวดั
เชียงราย 

ส านกัปลดั             

2 ป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุบนถนน/ลด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาล 

-เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบน
ถนน/ลดอุบติัเหตุช่วง
เทศกาล ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี  (2560-
2562 )หนา้ 67 ล าดบัท่ี 4  
ขอ้บญัญติัหนา้ 12/33 

40,000  ในเขต
จงัหวดั
เชียงราย 

ส านกัปลดั             

 



 
    - 61 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ฝึกทบทวน อปพร. -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินการกิจกรรม
โครงการฝึกทบทวน อปพร.
เพ่ือด าเนินการฝึกอบรม
ทบทวนใหค้วามรู้ตาม
บทบาทหนา้ท่ีในการบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-2560) 
หนา้ 67 ล าดบัท่ี 5 ขอ้บญัญติั
หนา้ 13-33 

30,000 ในเขตจงัหวดั
เชียงราย 

ส านกัปลดั             

4 วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะ
โดยสภาพ เป็นวสัดุคงทน 
วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ เช่น กระจก
โคง้มน สญัญาณไฟกระพริบ 
แผงไฟวบัวาบ แผงหยดุตรวจ 

30,000 ในเขตอบต.ป่า
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 



 
- 62 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  สามเหล่ียม ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี(2560-2562) หนา้61 ล าดบัท่ี 
2 ขอ้บญัญติั หนา้13/33 

               

5 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย -เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพเป็น
วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
เส้ือสะทอ้นแสงฯลฯ ปรากฎตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-2562) หนา้ 
61 ล าดบั 2 ขอ้บญัญติั หนา้14/33 

10,000  อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

6 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในการ
ด าเนินการกิจกรรมโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้ง
ในส่วนท่ี อปท.ด าเนินการเองหรือ
สนบัสนุนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมด าเนินการ การด าเนินการป้องกนั
กลุ่มเส่ียง เช่นเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนสถานศึกษาฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-2560) หนา้ 

20,000 พ้ืนท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

ส านกังาน
ปลดั 

            



67 ล าดบัท่ี 5 ขอ้บญัญติัหนา้ 13-33 

           - 63 -                                                                                                                        ผด.2 
แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมแซมปกติ
ค่าซ่อมกลางท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยสิ์นใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกติ เช่นเป็นการจา้ง
ด าเนินการหรือการจา้งเหมาแรงงาน 
ปรากฎตามแผนพฒันาสามปี(2560-
2562)หนา้ 61 ล าดบั 1 ขอ้บญัญติั 
หนา้ 16/33  

10,000 อบต.ป่าก่อ
ด า 

กอง
การศึกษา 

            

2 วสัดุส านกังาน -เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่ง
ของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานกองการศึกษาฯ ปรากฎ
ตามแผนพฒันาสามปี(2560-
2562)หนา้ 61 ล าดบั 2 ขอ้บญัญติั
หนา้ 16/33 

20,000  อบต.ป่าก่อ
ด า 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



 
                                                                                                                                 - 64 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 วสัดุคอมพิวเตอร์ -เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะ
โดยสภาพ เป็นวสัดุคงทน 
วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานของกอง
การศึกษาฯ ปรากฎตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-
2562)หนา้ 61 ล าดบั 2 
ขอ้บญัญติั หนา้ 16/33 

5,000  อบต. 
ป่าก่อด า 

กองการศึกษา             

4 อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคคลากรทาง
การศึกษา 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆใน
การด าเนินงานตามโครงการ
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการศึกษา อบต.
ป่าก่อด า ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-
2562)หนา้ 64 ล าดบั 2 
ขอ้บญัญติั หนา้ 18/33 

20,000  อบต.ป่า
ก่อด า 

กองการศึกษา             

                                                                                               



                                
   - 65 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 วสัดุส านกังาน -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพ เป็น
วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ท่ีใช้
ในการปฏิบติังานของกอง
การศึกษาฯ ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี(2560-2562)หนา้ 61 ล าดบั 2 
ขอ้บญัญติั หนา้ 18/33 

5,000 อบต.ป่า
ก่อด า 

กองการศึกษา             

6 วสัดุงานบา้นงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพ เป็น
วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ท่ีใช้
ในการปฏิบติังานของกอง
การศึกษาฯ ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี(2560-2562)หนา้ 61 ล าดบั 2 
ขอ้บญัญติั หนา้ 18/33 

15,000 อบต.ป่า
ก่อด า 

กองการศึกษา             

                                                                                                                    
                     



 
           - 66 -                                                                                                                        ผด.2 

แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมแซม
ปกติค่าซ่อมกลางท่ีใชใ้นการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น
การจา้งผูรั้บจ่างด าเนินการ หรือการ
จา้งเหมาแรงงาน ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-2562) หนา้ 
61 ล าดบั 1 ขอ้บญัญติั หนา้ 23/33 

20,000 อบต.    
ป่าก่อด า 

กองช่าง             

2 วสัดุส านกังาน -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพเป็น
วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานของกองช่าง เช่น 
เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองเจาะ กระดาษ 
ซองเอกสาร น ้าหมึกปร้ินท ์ไม้
บรรทดั ฯลฯ ปรากฏตามแผนพฒันา
สามปี หนา้ 61 ล าดบั 2 ขอ้บญัญติั 

10,000 อบต.    
ป่าก่อด า 

กองช่าง             



หนา้ 23/33 
                                                                                                                             - 67 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดย
สภาพ เป็นวสัดุคงทน วสัดุ
ส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานของกองช่าง เช่น 
ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า รีซี
สเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโคโฟน หวัแร้งไฟฟ้า 
เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าฯลฯ 

50,000   อบต.   
ป่าก่อด า 

กองช่าง             

4 วสัดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดย
สภาพเป็นวสัดุคงทน วสัดุ
ส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานกองช่าง เช่น 
ปูนซีเมนต ์ทราย อิฐหรือ

50,000   อบต.   
ป่าก่อด า 

กองช่าง             



ซีเมนตบ์ล็อก กระเบ้ือง สังกะสี  
           - 68 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เล่ือย คอ้น ชะแลง ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปรากฏตามแผนพฒันาสาม
ปี หนา้ 61 ล าดบั 2 
ขอ้บญัญติั หนา้ 23/33 

               

5 วสัดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะ
โดยสภาพ เป็นวสัดุ
ส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ท่ีใช้
ในการปฏิบติังานกองช่าง 
เช่น ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 
เทปบนัทึกขอ้มูล กระดาษ
ต่อเน่ือง แมนบอร์ด แผง
แป้นอกัขระหรือแป้นพิมพ ์
เมมโมร่ีซิป เมาส์ อุปกรณ์
บนัทึกขอ้มูล  

10,000   อบต.   
ป่าก่อด า 

กองช่าง             



            
- 69 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    ปรากฏตามแผนพฒันาสาม(2560-
2562) หนา้ 61 ล าดบั 2 ขอ้บญัญติั 
หนา้ 24/33 

               

6 จดัซ้ือโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ 

  -รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงของท่ี
จดัเป็นครุภณัฑ์โดยสภาพ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจดัซ้ือโคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-2562)หนา้ 
62 ล าดบั 3 ขอ้บญัญติั หนา้ 24/33 

13,500 อบต. 
ป่าก่อด า 

กองช่าง             

7 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์ 

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ่ เช่นเคร่ืองจกัรกล 
ยานพาหนะ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-2562)หนา้ 
61 ล าดบั 1 ขอ้บญัญติั หนา้  24 /33 

20,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

กองช่าง             

                                                                                                                         
 
 



 
                   - 70 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้าง
หอ้งน ้าครูศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต.ป่าก่อด า 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายการสร้าง
หอ้งน ้าครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ป่าก่อด าขนาดความกวา้ง 
1.80 ม. ขนาดความยาว 3.00 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนของ อบต.ป่าก่อด า ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสามปี(2560-
2562)หนา้ 62 ล าดบั 4 ขอ้บญัญติั 
หนา้ 26/33 

75,000  อบต.   
ป่าก่อด า 

กองช่าง             

9 คา่บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างซ่ึงรวมถึง
ส่ิงต่างๆท่ีติดตรึงกบัท่ีดินและ
หรือส่ิงก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซม
ถนน ค่าปรับปรุงระบบระบายน ้า 
ค่าปรับปรุงถนน ค่าปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพฒันาสาปี หนา้ 63 
ล าดบั 7 ขอ้บญัญติั หนา้ 27/33 

200,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

กองช่าง             



                                                                                                                      
- 71 -                                                                                                                        ผด.2 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆตาม
โครงการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน เช่นการจดัประชุม
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
การออกประชุมประชาคมแผน 
ฯลฯ ปรากฎตามแผนพฒันา
สามปี หนา้ 57 ล าดบั 1 
ขอ้บญัญติั หนา้ 27/33 

20,000   อบต.   
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

2 จดันิทรรศการร้าน
สินคา้ชุมชนงาน
มหกรรมอาหารและ
ขอดีอ าอ าเภอแม่ลาว 

-เพื่อเป็นค่าใชต่้างๆในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
จดันิทรรศการร้านสินคา้ชุมชน
งานมหกรรมอาหารและของดี
อ าเภอแม่ลาว คร้ังท่ี 5  

20,000 อ.แม่ลาว ส านกัปลดั             

3 ส่งเสริมสร้างความ
ปรองดองและปกป้อง
สถาบนั

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมสร้างความปรองดอง

15,000   อบต.   
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             



พระมหากษตัริย ์ และปกป้องสถาบนั 
           - 72 -                                                                                                                        ผด.2 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   พระมหากษติัย ์ปรากฎตาม
แผนพฒันาสามปี(2560-
2562) หนา้ 60 ล าดบั 8 
ขอ้บญัญติั หนา้28/33 

               

4 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพศกัยภาพ 
กลุ่มพฒันาสตรี  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในก า
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ กลุ่มพฒันา
สตรี  ปรากฏตาม
แผนพฒันาสามปี หนา้ 64 
ล าดบั 2 ขอ้บญัญติั หนา้ 
28/33 

20,000 อบต.ป่า
ก่อด า 

ส านกัปลดั             

                                                                                                                               
 
 
 

 
 



 
   - 73 -                                                                                                                        ผด.2 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 
โครงการ/กจิกรรม  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วสัดุการเกษตร -เพ่ือจ่ายเป็นรานจ่ายเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะ
โดยสภาพ เป็นวสัดุคงทน 
วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและ 

10,000 อบต. 
ป่าก่อด า 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


