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คำนำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การ
ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

   
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้องและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดยเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
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ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
๑.  บทนำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561  “ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการ
จัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการ
ประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีวัตถุประสงค์ดงันี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง  

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ของเทศบาลให้มี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  (๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

 
 
 
 
 

บทนำบทนำบทนำ   



 

 
-๒- 

 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 

 
  ส่วนที่  ๑ บทนำ ประกอบด้วย 

๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
   ๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบผด. ๐๑) 

  ๒.  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ     (แบบผด.02) 
   3.  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ      (แบบผด.02/1)
  

 
 

 
 

 
 
 



 

-๓- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
                      ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  



 

-๔- 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



 
 

 
ส่วนที่ 2 

 
แบบ ผด.01 

 
บัญชสีรุปจำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                 แบบ  ผด.1 5

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข

1.1  แผนงานสาธารณสุข 13 9.03 352,000.00 1.50 ทต.บ้านปล้อง

1.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.69 5,000.00 0.02 ทต.บ้านปล้อง

1.3  แผนงานงบกลาง 5 3.47 9,934,400.00 42.46 ทต.บ้านปล้อง

รวม 19 13.19 10,291,400.00 43.98
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 3.47 5,636,000.00 24.09 ทต.บ้านปล้อง

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4 2.78 153,000.00 0.65 ทต.บ้านปล้อง

รวม 9 6.25 5,789,000.00 24.74

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.39 55,000.00 0.24 ทต.บ้านปล้อง

3.2  แผนงานเกษตร 2 1.39 55,000.00 0.24 ทต.บ้านปล้อง

รวม 4 2.78 110,000.00 0.47

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



แบบ  ผด.1 6

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และการนันทนาการ

4.1  แผนงานการศึกษา 50 34.72 4,442,907.00 18.99 ทต.บ้านปล้อง

4.2  แผนงานงบกลาง 1 0.69 294,000.00 1.26 ทต.บ้านปล้อง

4.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 2.08 50,000.00 0.21 ทต.บ้านปล้อง

4.4  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 13 9.03 249,000.00 1.06 ทต.บ้านปล้อง

รวม 67 46.53 5,035,907.00 21.52

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรม
มาภิบาล

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16 11.11 427,000.00 1.82 ทต.บ้านปล้อง

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 3.47 50,000.00 0.21 ทต.บ้านปล้อง

5.3  แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.69 23,490.00 0.10 ทต.บ้านปล้อง

5.4  แผนงานการศึกษา 1 0.69 9,554.00 0.04 ทต.บ้านปล้อง

5.5  แผนงานสาธารณสุข 1 0.69 20,248.00 0.09 ทต.บ้านปล้อง

5.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.39 46,980.00 0.20 ทต.บ้านปล้อง

5.7  แผนงานงบกลาง 1 0.69 910,765.00 3.89 ทต.บ้านปล้อง

รวม 27 18.75 1,488,037.00 6.36



แบบ  ผด.1 7

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
6.1  แผนงานการเกษตร 3 2.08 40,000.00 0.17 ทต.บ้านปล้อง

6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 8 5.56 205,000.00 0.88 ทต.บ้านปล้อง

6.3  แผนงานงบกลาง 2 1.39 330,000.00 1.41 ทต.บ้านปล้อง

6.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.69 30,000.00 0.13 ทต.บ้านปล้อง

6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.08 60,000.00 0.26 ทต.บ้านปล้อง

6.6 แผนงานเคหะชุมชน 1 0.69 20,000.00 0.09 ทต.บ้านปล้อง

รวม 18 12.50 685,000.00 2.93

รวมท้ังส้ิน 144 100.00 23,399,344.00 100.00



 
 

 
ส่วนที่ 2 

 
แบบ ผด.02 

 
บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  

กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม ด้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรม/ 19,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม งาน สคบ. ฯลฯ ประชุมประชาชน ในเขตเทศบาลด้านสุขภาพ สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม  งานสคบ.ฯลฯ
2 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ 8,000 ทต.บ้านปล้อง กอง

ทางเดินหายใจจากภัยฝุ่นละอองขนาด ป้องกันโรคทางเดินหายใจจากภัยฝุ่นละอองขนาด สาธารณสุข
เล็ก PM 2.5 เล็ก PM 2.5

3 โครงการป้องกันโรคท่ีเกิดจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
สัตว์และแมลง ป้องกันโรคท่ีเกิดจากสัตว์และแมลง สาธารณสุข

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุม 10,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
และป้องกันโรคติดต่อ สาธารณสุข

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ 12,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
คัดแยกขยะในครัวเรือนและลดปริมาณ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและลด สาธารณสุข
ขยะในชุมชน ปริมาณขยะในชุมชน

6 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,000 ทต.บ้านปล้อง กอง

โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน สาธารณสุข

แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ท่ี



9
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมผู้ท่ีได้ 10,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
ท าการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม รับมอบหมายให้ท าการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม สาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบล โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
บ้านปล้อง

8 อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุข อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุข 45,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) สาธารณสุข
หมู่ท่ี  3,4,5,7,10 และหมู่ท่ี  11 หมู่ท่ี  3,4,5,7,10 และหมู่ท่ี  11

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนและ 21,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
หรือการแพทย์ อุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้องกันและควบคุม สาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้า  ตัวละ  30  บาท

ตามจ านวนประชากรสุนัข/แมวท้ังท่ีมีเจ้าของ

และไม่มีเจ้าของ  จากการส ารวจฯ

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดนก 79,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
หรือการแพทย์ ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ น้ ายาพ่นยุง แมลงวัน สาธารณสุข

แมลงต่างๆ ทรายอะเบทและเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์อ่ืนๆ ฯลฯ

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/ 5,000       ทต.บ้านปล้อง กอง
ข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ แมวท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาท สาธารณสุข
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค ต่อปี โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลปีละ 2 คร้ัง
พิษสุนัขบ้า ฯ คร้ังแรกภายในเดือนธันวาคม และคร้ังท่ี 2 ภายใน

เดือนมิถุนายน

12 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผ่าตัดท าหมัน 5,000  ส านักงาน กอง
เชียงราย โครงการผ่าตัดท าหมัน เพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมวท่ีเป็น ปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุข
เพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมวท่ีเป็น สัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข เชียงราย
สัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมวไม่มีเจ้าของในพ้ืนท่ีจังหวัด
และแมวไม่มีเจ้าของในพ้ืนท่ีจังหวัด เชียงราย
เชียงราย

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเอกชน  (อุดหนุน 120,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
การด าเนินงานตามแนวทาง คณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน สาธารณสุข
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามแนวทาง  โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข  จ านวน  6  หมู่บ้าน
รวม 352,000

ท่ี

แบบ ผด.02

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



11
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 5,000 ก่ิงกาชาด ส านักปลัด
ราษฎร เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสงเคราะห์และ อ าเภอเทิง

บรรเทาทุกข์ราษฎร
รวม 5,000

ท่ี

แบบ ผด.02

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 7,688,400 เขตทต. ส านักปลัด
บ้านปล้อง

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 1,932,000 เขตทต. ส านักปลัด
บ้านปล้อง

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าเบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล 174,000 เขตทต. ส านักปลัด
บ้านปล้อง

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 100,000 ทต.บ้านปล้อง กอง
ท้องถ่ิน  หรือพ้ืนท่ีตามประกาศคณะกรรมการ สาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000 ทต.บ้านปล้อง ส านักปลัด
ด าเนินการจัดสวัสดิการชุมชนแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี

รวม 9,934,400

ท่ี

แบบ ผด.02

พ.ศ.  2564พ.ศ.  2563
โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้า ก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียนพร้อมหลังคา 450,000 รร.อนุบาล กองช่าง
อาคารเรียนพร้อมหลังคา โรงเรียน ขนาด 1.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร ตามแบบ ทต.
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง แปลนเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด บ้านปล้อง

2 โครงการก่อสร้างก าแพง คสล. ขนาดก าแพง คสล. ยาว 200.00 เมตร 1,000,000 ทต. กองช่าง
ป้องกันตล่ิงล าน  าปล้อง สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร ตามแบบแปลน บ้านปล้อง
ตามจุดท่ีก าหนด ตอนท่ี 1 เทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร 200,000 หมู่ท่ี  11 กองช่าง
คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ตามแบบ
เทศบาล 32 หมู่ท่ี 11 ต าบลปล้อง แปลนเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ก าหนด

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นท่ี 1,776,000 ทต. กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 3,700 ตาราง บ้านปล้อง งบอุดหนุน
เทศบาล 9 ต าบลปล้อง เมตร เฉพาะกิจ

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา ยาว 560 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื นท่ี 2,210,000 ทต. กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 4,942 ตาราง บ้านปล้อง งบอุดหนุน
เทศบาล 14 ต าบลปล้อง เมตร เฉพาะกิจ

รวม 5,636,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ท่ี

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเคร่ือง ค่าเหมาแรงงานหรือเคร่ืองจักรกลในการ 91,000 เขตทต. กองช่าง
จักรกลในการด าเนินการต่าง ๆ ด าเนินการต่าง ๆ เช่น ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านปล้อง

ขุดลอกคูคลอง ล าเหมือง รางระบายน  า ฯลฯ
2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าถนนสายไป จ้างเหมาตัดหญ้าถนนสายไปบ่อขยะ 2,000 เขตทต. กองช่าง

บ่อขยะ บ้านปล้อง
3 ปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื นท่ี 10,000 เขตทต. กองช่าง

รับผิดชอบและพื นท่ีสาธารณะประโยชน์ บ้านปล้อง
4 จ้างเหมาขุดบ่อ  ปรับเกรด จ้างเหมาขุดบ่อ  ปรับเกรด 50,000 เขตทต. กองช่าง

ฝังกลบขยะและถมดินทับ ฝังกลบขยะและถมดินทับบ่อขยะ บ้านปล้อง
บ่อขยะ

รวม 153,000

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ท่ี

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                        เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้ ค่าด าเนินการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น 50,000 เขตทต. ส านักปลัด
ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมให้ความรู้ บ้านปล้อง
กลุ่ม  องค์กรชุมชน และทักษะตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกฎหมาย

ได้ก าหนดไว้ให้กับกลุ่มองค์กรในชุมชน
ประกอบด้วย  กลุ่มสตรี  กลุ่มเยาวชน
กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มอาสาต่าง ๆ
ฯลฯในเขตเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ เพ่ือเป็นค่าด าเนินการจัดต้ังกลุ่มเศรษฐกิจและ 5,000 เขตทต. ส านักปลัด
ระบบสหกรณ์ในชุมชน สังคมในชุมชนด้วยระบบสหกรณ์ในเขตเทศบาล บ้านปล้อง

รวม 55,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ท่ี

แบบ ผด.02



16
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
                        เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม 50,000 เขตทต. ส านักปลัด
ให้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ บ้านปล้อง

เกษตรกร  ประชาชนท่ัวไป  เช่น  การฝึก
อบรมให้ความรู้  การสาธิต  การหาอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการเกษตร  ประชาชนท่ัวไป
เช่นการฝึกอบรมให้ความรู้  การสาธิต
การหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ ฯลฯ

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าด าเนินการเก่ียวกับการอนุรักษ์ 5,000 เขตทต. ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น บ้านปล้อง
การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
การพัฒนาแหล่งต้นน้ า  การรณรงค์ประชา   
สัมพันธ์ต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
โดยลดการเผา  โครงการท่ีเก่ียวกับการ
รักษาส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

รวม 55,000

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



17
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เป็นค่า 78,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ ปล้อง

2 ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอน จ้างเหมาบริการครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาล 1,008,000 รร.อนุบาล กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ทต.บ้าน
บ้านปล้อง ปล้อง

3 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมทักษะทางการ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ให้แก่เด็ก  30,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
ศึกษา เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป ได้แก่ ปล้อง

ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาต่าง ๆฯลฯ
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด 60,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา

แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2563 ปล้อง
5 โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชน จัดต้ังศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน ปล้อง
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

6 ทุนการศึกษาส าหรับการให้ความ ระดับประถม 15 ทุน ๆ 1,000 บาท 35,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 7 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ปล้อง

ระดับ ปวช.  3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 18
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และ ทุนการศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 10 ทุนๆละ 70,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
การให้ความช่วยเหลือนักเรียน 7,000 บาท (ปี 2564) ปล้อง

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 30,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
สัมมนา ให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านการศึกษา ปล้อง

การกีฬา  วัฒนธรรม  คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
ให้แก่เด็ก  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 516,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย 20,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต  โรงเรียนอนุบาล 7,200 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 100,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน 50,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ 12,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 21,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ในสถานศึกษา ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ 17,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ศึกษาท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง เด็กนักเรียนยากจน)
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถ่ิน

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) 226,700 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าหนังสือเรียน 55,693 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าหนังสือเรียน

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน 32,830 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
(ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน)

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 21
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 40,920 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ต าบลบ้านปล้อง (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)
 (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 57,320 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน 10,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ 10,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา เพ่ือจัดกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมด้าน
คุณภาพผู้เรียน คุณธรรม  จริยธรรมฯลฯ

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการ 1,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาล จัดมุมประสบการณ์  โรงเรียนอนุบาล ปล้อง
เทศบาลต าบลบ้านปล้องโครงการ เทศบาลต าบลบ้านปล้อง
จัดกิจกรรมการจัดมุมประสบการณ์
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน 10,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ส าคัญต่าง ๆ เช่น  วันพ่อ  วันแม่ ฯลฯ ปล้อง
ต าบลบ้านปล้อง
โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ
 เช่น  วันพ่อ  วันแม่ ฯลฯ

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดบอร์ด 2,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน และส่ือต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการจัดบอร์ดและส่ือต่าง ๆ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก

27 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เช่น  กิจกรรมดนตรีพ้ืนเมือง  ภูมิปัญญา 3,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
อนุบาล  โรงเรียนอนุบาล ท้องถ่ิน ปล้อง
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง
เช่น  กิจกรรมดนตรีพ้ืนเมือง 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

28 โครงการจบหลักสูตรโรงเรียน โครงการจบหลักสูตรโรงเรียน 5,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตส่ือการ 2,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน เรียนการสอนจากวัสดุท้องถ่ิน ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
โครงการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนจากวัสดุท้องถ่ิน

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล ปล้อง
บ้านปล้อง บ้านปล้อง

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างทักษะการค านวณ 30,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน (จินตคณิต) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง บ้านปล้อง
โครงการเสริมสร้างทักษะการค านวณ
(จินตคณิต)

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายในการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 20,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน (ภาษาจีน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง บ้านปล้อง
โครงการเสริมทักษะภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาจีน)

แบบ ผด.02
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 30,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน ท่ีสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครอง ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู บ้านปล้อง
ท่ีสังกัดสถานศึกษาของ อปท.

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 20,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา (โรงเรียน กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด ปล้อง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าอาหารกลางวัน 196,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  ปล้อง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าอาหารกลางวัน

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) 68,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  ปล้อง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 8,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  /ผู้ดูแลเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปล้อง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 5,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  วันส าคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปล้อง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เช่น  วันพ่อ  วันแม่ วันมาฆบูชา ฯลฯ
โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น  วันพ่อ  วันแม่ วันมาฆบูชา ฯลฯ

39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดบอร์ด 2,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  และส่ือต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ปล้อง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
โครงการจัดบอร์ดและส่ือต่าง ๆ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็กฯ

40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการ 1,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  จัดมุมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปล้อง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โครงการจัดกิจกรรมการจัดมุม
ประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 26
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41 ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถาน เพ่ือเป็นค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล 400 ทต.บ้าน กองการศึกษา
พยาบาลส าหรับเด็กเล็กของ ส าหรับเล็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปล้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

42 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 10,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนา ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล ปล้อง
เด็กเล็ก เทศบาลต าบลบ้านปล้อง บ้านปล้อง
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

43 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครู เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 20,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล อบรมพัฒนาความรู้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ปล้อง
บ้านปล้อง ต าบลบ้านปล้อง

44 ค่าอาหารเสริม  (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ของศูนย์พัฒนา 76,648 ทต.บ้าน กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง
บ้านปล้อง

45 ค่าอาหารเสริม  (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับนักเรียน 247,190 ทต.บ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปล้อง
ต าบลบ้านปล้อง

46 ค่าอาหารเสริม  (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับนักเรียน 141,799 ทต.บ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านปล้องใต้ โรงเรียนบ้านปล้องใต้ ปล้อง

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 27
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 ค่าอาหารเสริม  (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับนักเรียน 178,207 ทต.บ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนปล้องตลาด โรงเรียนปล้องตลาด ปล้อง

48 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ 150,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
เรียน ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปล้อง

49 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือใช้เป็นค่าด าเนินการตามโครงการ 372,000 รร.บ้าน กองการศึกษา
ส าหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียน ปล้องตลาด
บ้านปล้องตลาด

50 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือใช้เป็นค่าด าเนินการตามโครงการ 296,000 รร.บ้าน กองการศึกษา
ส าหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียน ปล้องใต้
บ้านปล้องใต้

รวม 4,442,907

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 28
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ค่าสนับสนุนทุนการศึกษาตามระเบียบท่ี 294,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
ก าหนดโดยไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ปล้อง

รวม 294,000

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 29
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ จัดงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น 10,000 ทต. ส านักปลัด
(รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง งานพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพระบาท บ้านปล้อง
และพิธีการ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ และอ.เทิง

พระบรมราชินีนาถ  และงานพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  งานวันปิยะ
มหาราช ฯลฯ

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเทิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ 15,000 อ าเภอเทิง ส านักปลัด
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

3 โครงการจัดงานประเพณีอ าเภอ อุดหนุนปกครองอ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 25,000 อ าเภอเทิง ส านักปลัด
และจังหวัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงาน

ประเพณีอ าเภอ และจังหวัด
รวม 50,000

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 30
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริมการเล่น 70,000 ทต. กองการศึกษา
และการออกก าลังกาย กีฬาและการออกก าลังกายของประชาชน บ้านปล้อง

2 วัสดุกีฬา อุปกรณ์ด้านกีฬา ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา  อุปกรณ์ด้านกีฬา และ 15,000 ทต. กองการศึกษา
และการออกก าลังกายต่าง ๆ การออกก าลังกายต่าง ๆ บ้านปล้อง
จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี 5,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
สงกรานต์ ปล้อง

4 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี 30,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
แห่เทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา ปล้อง

5 โครงการส่งเสริมด้านพระพุทธ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้ความรู้ 5,000 ทต.บ้าน กองการศึกษา
ศาสนาของเทศบาลต าบลบ้าน ประชาชนด้านพุทธศาสนา ตามโครงการธรรมมะ ปล้อง
ปล้อง ให้แก่ประชาชนเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ือด าเนินการตามโครงการต๋ามฮีต  โตยฮอย 20,000 เขตทต. กองการศึกษา
ต าบลปล้อง ย้อนรอย  อ่างขุนปล้อง บ้านปล้อง
โครงการต๋ามฮีต  โตยฮอย
ย้อนรอย  อ่างขุนปล้อง

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ือด าเนินการตามโครงการประเพณี 40,000 เขตทต. กองการศึกษา
ต าบลปล้อง ลอยกระทง บ้านปล้อง
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 31
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล โครงการอบรมประชาชนโดยใช้หลักพระ 5,000 เขตทต. กองการศึกษา
ต าบลปล้อง พุทธศาสนาในการด ารงชีวิต บ้านปล้อง
โครงการอบรมประชาชนโดยใช้
หลักพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมทอง 7,000 เขตทต. กองการศึกษา
ต าบลปล้อง บ้านปล้อง
โครงการงานประเพณีสรงน้ า
พระธาตุจอมทอง

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระสงฆ์ 2,000 ทต. กองการศึกษา
ต าบลปล้อง บ้านปล้อง
โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระสงฆ์

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน 30,000 ทต. กองการศึกษา
ต าบลปล้อง บ้านปล้อง
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ 10,000 เขตทต. กองการศึกษา
ต าบลปล้อง สรงน้ าพระธาตุดอยตุง บ้านปล้อง
อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 32
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต 10,000 เขตทต. กองการศึกษา
ต าบลปล้อง บ้านปล้อง
โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต

รวม 249,000

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



33
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำน 40,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น ส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ปล้อง
กรณีพิเศษ

2 โครงกำรจัดฝึกอบรมและทัศนะ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ 50,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
ศึกษำดูงำน ทัศนศึกษำดูงำนให้ควำมรู้แก่คณะผู้บริหำร ปล้อง

ท้องถ่ิน  สมำชิกสภำเทศบำล 
พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำน
จ้ำง  ผู้น ำชุมชน  และประชำชนในเขต
เทศบำล

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเลือกต้ังของ 200,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลบ้ำนปล้อง ตำมท่ีคณะกรรมกำร ปล้อง
กำรเลือกต้ังก ำหนด  (กรณีครบวำะ  ยุบสภำ
กรณีแทนต ำแหน่งว่ำง  และกรณีคณะกรรม
กำรกำรเลือกต้ังส่ังให้มีกำรเลือกต้ังใหม่
และกรณีอ่ืน ๆ 

ท่ี

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 34

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมตำมโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม 20,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
ให้แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล จริยธรรม  ให้แก่ผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ปล้อง
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง ฯลฯ

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 10,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร ปล้อง
พ.ศ.  2540 ของทำงรำชกำร  พ.ศ.  2540

6 อุดหนุนงบประมำณในกำรด ำเนิน โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรม 5,000 อ ำเภอเทิง ทต.บ้ำนปล้อง
กิจกรรม ให้แก่ท่ีท ำกำรปกครอง กำรหมู่บ้ำน ฯลฯ
อ ำเภอเทิง

7 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 5,000 อ ำเภอเทิง ทต.บ้ำนปล้อง
อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรเน่ืองในวันแม่แห่งชำติ โครงกำรเน่ืองในวันแม่แห่งชำติ
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564

8 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 5,000 อ ำเภอเทิง ทต.บ้ำนปล้อง
อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรวันสตรีสำกล โครงกำรวันสตรีสำกล
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

ท่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 35

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงกำรจัดท ำกำรประเมินผลทำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 10,000 เขตทต. ส ำนักปลัด
วิชำกำร หรือกำรจัดท ำประชุมวิจำรณ์  เพ่ือให้ได้มำซ่ึง บ้ำนปล้อง

มติชุมชนในกำรปรับปรุงภำรกิจหน้ำท่ีตำมท่ี
ได้รับกำรถ่ำยโอน  หรือกำรก ำหนดภำรกิจ
ใหม่ของเทศบำล  ฯลฯ

10 โครงกำรจัดเวทีประชุมประชำคม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดกำรประชุม 10,000 เขตทต. ส ำนักปลัด
และหรือกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐษนของ บ้ำนปล้อง
เทศบำล  เช่น  กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน
ต ำบล  และคณะกรรมกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำชุมชน ฯ

11 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำน 20,000 ทต.บ้ำน กองคลัง
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น ส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ปล้อง
กรณีพิเศษ

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดงำนวันเทศบำล 5,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
ปล้อง

13 โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 5,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
จัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี ปล้อง

14 โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 20,000 อ ำเภอเทิง ส ำนักปลัด
ทะเบียนทรัพย์สิน จัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แบบ ผด.02

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ท่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 36

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 12,000 ทต.บ้ำน กองคลัง
ของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพของคณะผู้บริหำร ปล้อง
เทศบำล  พนักงำนเทศบำล  สมำชิกสภำ  เทศบำล  พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนจ้ำง  และผู้น ำชุมชน  พนักงำนจ้ำง  และผู้น ำชุมชน  ส ำหรับ
ส ำหรับกำรบริหำรและกำรจัดหำ กำรบริหำรและกำรจัดหำพัสดุภำยได้ 
พัสดุภำยได้ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พัสดุภำครัฐพ.ศ.  2560  ระเบียบกระทรวง
พ.ศ.  2560  ระเบียบกระทรวง กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  2560  
พ.ศ.  2560  

16 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิม 10,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร ประสิทธิภำพของสถำนท่ีกลำงเพ่ือเป็นศูนย์ ปล้อง
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ

อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย

รวม 427,000

แบบ ผด.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



37
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงกำรท้องถ่ินไทยใสสะอำด ส่งเสริมกิจกรรมกำรพัฒนำคุณธรรม 10,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
และจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร ปล้อง
ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

2 โครงกำรเทศบำลเคล่ือนท่ี ค่ำด ำเนินโครงกำรหน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี 5,000 เขตทต. ส ำนักปลัด
ในหมู่บ้ำนในเขตเทศบำล บ้ำนปล้อง

3 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม 15,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
จริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต คุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำร ปล้อง

ทุจริตของเทศบำลต ำบลบ้ำนลปล้อง
4 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ค่ำด ำเนินกำรส่งเสริมควำมเป็นประชำธิปไตย 10,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด

และควำมสมำนฉันท์ ปล้อง
5 โครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับผล เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรให้ควำมรู้ 10,000 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด

ประโยชน์ทับซ้อน เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ ผู้บริหำร ปล้อง กองคลัง
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนเทศบำล  พนักงำน
จ้ำง นักเรียน  นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป
ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนปล้อง

รวม 50,000

แบบ ผด.02

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564
ท่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 38

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำน 23,490 ทต.บ้ำน งำนป้องกันฯ
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น ส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ปล้อง ส ำนักปลัด
กรณีพิเศษ

รวม 23,490

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำน 9,554 ทต.บ้ำน กองกำรศึกษำ
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น ส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ปล้อง
กรณีพิเศษ

รวม 9,554

แบบ ผด.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 39

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำน 20,248 ทต.บ้ำน กองสำธำรณสุข
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น ส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ปล้อง
กรณีพิเศษ

รวม 20,248

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำน 26,980 ทต.บ้ำน กองช่ำง
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น ส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ปล้อง
กรณีพิเศษ

2 ค่ำชดเชยผลอำสิน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง 20,000 เทศบำล กองช่ำง
เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง ตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้  (ค่ำ  K) ต ำบล
ตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ ให้แก่ผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำงท่ีท ำสัญญำ  บ้ำนปล้อง
(ค่ำK) แบบปรับรำคำได้  (ค่ำ  K)

รวม 46,980

แบบ ผด.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 40

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำย ค่ำช่วยเหลือกิจกำรประปำของเทศบำล 910,765 ทต.บ้ำน ส ำนักปลัด
เฉพำะกำรประปำ ปล้อง

รวม 910,765

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



41
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 10,000 เขตทต. ส านักปลัด
เช่น  พันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์เล้ียง ฯลฯ บ้านปล้อง

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 10,000 เขตทต. ส านักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก บ้านปล้อง

พระราชด าริ

3 โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 20,000 เขตทต. ส านักปลัด
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อปท. ต้นแบบจัดการน้ าตามปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านปล้อง
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) พอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน)

รวม 40,000

แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ท่ี



42
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 10,000 เขตทต. งานป้องกันฯ
ในช่วงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ บ้านปล้อง ส านักปลัด

2 โครงการวันรณรงค์วันยาเสพติดโลก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 5,000 ทต.บ้าน งานป้องกันฯ
รณรงค์วันยาเสพติดโลก เช่น ค่าป้ายโครงการ ปล้อง ส านักปลัด
ค่าวัสดุส าหรับการรณรงค์ ฯลฯ

3 โครงการวันอปพร. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันอปพร. 10,000 ทต.บ้าน งานป้องกันฯ
ปล้อง ส านักปลัด

4 โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000 ทต.บ้าน งานป้องกันฯ
ดับเพลิงในหน่วยงานและปฏิบัติ อบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในหน่วยงาน ปล้อง ส านักปลัด
การการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น และปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น

เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ
5 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 10,000 ทต.บ้าน งานป้องกันฯ

จากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาล รณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจร ปล้อง ส านักปลัด
ต าบลบ้านปล้อง ในเขตเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

6 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ 10,000 ทต.บ้าน งานป้องกันฯ
สาธารณภัยในชุมชน ความรู้เก่ียวกับสาธารณภัยในชุมชน ปล้อง ส านักปลัด

7 โครงการอบรมอาสาสมัคร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 100,000 ทต.บ้าน งานป้องกันฯ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปล้อง ส านักปลัด

แบบ ผด.02

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ท่ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนส านักงานป้องกันและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 เขตทต. งานป้องกันฯ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ บ้านปล้อง ส านักปลัด

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม 205,000
 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 30,000 เขตทต. งานป้องกันฯ
จัดการจราจร  เช่น  ค่าเคร่ืองหมายงานจราจร บ้านปล้อง ส านักปลัด
กรวยสะท้อนแสง  แผงติดสัญญาณฉุกเฉิน
หรือสีสะท้อนแสง  ป้ายเตือนต่าง ๆ
กระจกมุมโค้ง  และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
จราจรอ่ืน ๆ

2 เงินส ารองจ่าย ค่าด าเนินการในกรณีเร่งด่วน  เหตุการณ์ท่ีไม่ 300,000 เขตทต. ส านักปลัด
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือบรรเทา บ้านปล้อง
สาธารณภัยเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร

รวม 330,000

ท่ี

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 44
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนปกครองอ าเภอเทิงในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 30,000 อ าเภอเทิง อ าเภอเทิง
ด าเนินงานโครงการป้องกันและ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง
แก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง

รวม 30,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000 เขตทต. งานป้องกันฯ
ยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกัน อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด บ้านปล้อง ส านักปลัด
ยาเสพติดในชุมชน และการรณรงค์ยาเสพติดในชุมชน

2 โครงการรักน้ า  รักป่า รักแผ่นดิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรักน้ า 10,000 เขตทต. ส านักปลัด
รักป่า  รักแผ่นดิน บ้านปล้อง

3 โครงการร้อยใจรักษ์ (การประยุกต์ใช้ ค่าด าเนินการจัดท า โครงการร้อยใจรักษ์ 40,000 ทต.บ้าน ส านักปลัด
แนวพระราชด าริ) การประยุกต์ในแนวพระราชด าริ ปล้อง

รวม 60,000

ท่ี

ท่ี

แบบ ผด.02

โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564
โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 20,000 เขตทต. กองช่าง
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง บริหารจัดการขยะ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ บ้านปล้อง

อุปกรณ์ประกอบโครงการ ค่าช่ังน้ าหนักขยะ
ทุกเดือน ค่าขนส่งขยะไป อบจ. เพ่ือท าลายตาม
ระบบ (ขยะอันตราย) ฯลฯ

รวม 20,000

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564



 
 

ส่วนที่ 2 
 

แบบ ผด.02/1 
 

บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรบัที่ไม่ได้ดำเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  40 ช่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 12,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
40  ช่อง  จ านวน  2  ตู้ ๆ ละ 6,000  บาท บ้านปล้อง

รวม 12,000

1.2  แผนงำนกำรศึกษำ
รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 228,800 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 28,600 บาท บ้านปล้อง
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ติดต้ัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 42,300 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 42,300 บาท บ้านปล้อง
แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู ติดต้ัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท บ้านปล้อง

รวม 282,100

ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ท่ี

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564
เทศบำลต ำบลบ้ำนปล้อง   อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย

ท่ี

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.  2564พ.ศ.  2563
ครุภัณฑ์

1

3
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1.3  แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว ๆ 2,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
ละ 2,000 บาท บ้านปล้อง

2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท บ้านปล้อง

รวม 7,500

1.4   แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)
รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  40 ช่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 6,000 เทศบาลต าบล กองประปา
40  ช่อง  จ านวน  1  ตู้ ๆ ละ 6,000  บาท บ้านปล้อง

รวม 6,000

2.1  แผนงำนกำรศึกษำ
รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 โต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียนประถมศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียนประถมศึกษา 58,500 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง บ้านปล้อง
บ้านปล้อง จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท

รวม 58,500

แบบ ผด.02/1

1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

2

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

1

2. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564
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3.1  แผนงำนกำรศึกษำ
รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 คลูเลอร์สแตนเลส เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคูลเลอร์สแตนเลส จ านวน 2 ถัง ๆ 3,900 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
ละ 1,950 บาท บ้านปล้อง

รวม 3,900

4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 รถเข็นชนิดนอน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถเข็นชนิดนอน จ านวน 1 คัน ๆ 19,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
ละ 19,000 บาท บ้านปล้อง

รวม 19,000

4.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)
รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 ป๊ัมจ่ายสารเคมีส าหรับจ่ายคลอรีน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป๊ัมจ่ายสารเคมีส าหรับจ่ายคลอรีน 60,000 เทศบาลต าบล กองประปา
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 60,000 บาท บ้านปล้อง

รวม 60,000

แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

3. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

พ.ศ.  2564

1

1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563

1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564
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5. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดต้ังเครน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดต้ังเครน 2,000,000 เทศบาลต าบล กองช่าง
ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า บ้านปล้อง

จ านวน 1 คัน ๆ ละ 2,000,000 บาท
รวม 2,000,000

6.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6.1  แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บ้านปล้อง
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท

รวม 7,500

ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

ท่ี

1

1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

แบบ ผด.02/1
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6.2  แผนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รำยละเอียด งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ของครุภัณฑ์ (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 30,000 เทศบาลต าบล กองช่าง
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) บ้านปล้อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,300 เทศบาลต าบล กองช่าง
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ส าหรับกระดาษขนาด A3 บ้านปล้อง

รวม 36,300

                                                                                                          

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564

แบบ ผด.02/1

2
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