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คำนำ 
            
            
  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  
ได้จัดทำขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด  ๕   

ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  
ดังนี้         

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิ สาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

ข้อ ๒7  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน  

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิน่ 
 
 สำหรับ  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าแดด  จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่  21  กันยายน  2563 ตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าแดด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ป่าแดดให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

สวนที่ 1 
 

1.1  บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  และแผนการ 
ดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานน้ัน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณน้ัน แผนการ
ดำเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปงบประมาณน้ัน ทำให
แนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณน้ัน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

 

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณน้ันเพ่ือใหแนวทางในการ
ดำเนินงานในปงบประมาณน้ันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานซึ่งมีที่มาจาก 
      1.๑ งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ) 
      1.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกิดจากการจาย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

    1.๓ โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 

2. เพ่ือใชเปนเอกสารสำคัญในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน  ใหมีความสะดวก
และชัดเจนในการดำเนินการตาง ๆ 

3. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

1.3  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    

ขอ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบน้ี  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  
ดังน้ี 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ  ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน   แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

“ขอ 27  แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดำเนินการใน
พ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ัน     

การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น” 
 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดำเนินการในพ้ืนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ัน     

การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น” 
 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

แผนการดำเนินงาน เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการเนินงาน  
และการประเมินผล  ดังน้ันแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังน้ี 

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเปนแผนการดำเนินงาน  (Action 
plan) 

2. จัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว 
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

การดำเนินงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
 

รายละเอียดข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

ข้ันตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
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แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

ทองถิ่นแหงน้ันเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอ่ืนจะเขามาดำเนินการในพ้ืนที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่ง
อำเภอแบบบูรณาการ 

 

ข้ันตอนที่ 2  การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทำรางแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงานแบงเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 บทนำ 
   1. บทนำ          
   2. วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน       
   3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน       
   4. ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม   การประกาศใชแผนการดำเนินงาน 
1. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    

 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)     
 3. บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑) 

       - บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น   
 

ข้ันตอนที่ 3  การประกาศใชแผนการดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

จากขั้นตอนดังกลาวสามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี ้
 
 
                                                                                                     
คณะกรรมการสนับสนุนการ                                   
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น                                                                                      
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                                    
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                                    
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น                                 
 
    
 
                                          
 
 
 
                                                           
 
 
 
ผูบริหารทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอ่ืน 

จัดทำรางแผนดำเนินการ 

เสนอรางแผนดำเนินการ 

พิจารณารางแผนดำเนินการ 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

องคกรในการจัดทำแผนดำเนินงาน 
๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

๑.๑  ผูบริหารทองถิ่น      ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันทุกคน  กรรมการ 

๑.๓  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
 ๑.๔  ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ 
 ๑.๕  ผูแทนภาคราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผูบริหารคัดเลือก  กรรมการ 
        จำนวนไมนอยกวาสามคน 
 ๑.๖  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  กรรมการ 
        จำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน 
 ๑.๗  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๘  หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทำแผน   ผูชวยเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  
   ๒.๑  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น       ประธานกรรมการ 
          ๒.๒  หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรรมการ       
   ๒.๓  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่น           กรรมการ   
                  คัดเลือกจำนวนสามคน                                                                                                                                                                
   ๒.๔  หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทำแผน         กรรมการและเลขานุกา 

๒.๕  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงาน             ผูชวยเลขานุการ   
                 สวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย                    
 

ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 

๑.  ทำใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มาขึ้นท ำ ให แ น ว ท า ง ใน ก า ร ด ำ เน ิน ง า น ใน ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ม คี ว า ม ช ดั เจ น ใน ก า ร ป ฏ ิบ ตั ิม า ก ข ึน้  

๒.  ทำใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.  ใชเปนเครือ่งมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำใหการติดตามและ

ประเมินผลเมือ่สิ้นปมีความสะดวก  รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
๔.  ใชเปนเครือ่งมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงาน

ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

 

สวนที่ 2 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลปาแดด  อำเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตรที ่1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณและ
จัดการส่ิงแวดลอมที่ด ี
1.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 
1.3 แผนงานการเกษตร : งานอนรุักษแหลงนำ้และปาไม 

 
 

3 
1 
6 

 
 

30.00 
10.00 
60.00 

 
 

70,000 
36,000 

260,000 

 
 

19.13 
9.83 

71.04 

 

รวม 10 100.00 366,000 100.00  
ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานสวนสาธารณะ 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 

 
1 

43 

 
2.27 

97.73 

 
30,000 

7,925,000 

 
0.38 

99.62 

 

รวม 44 100.00 7,955,000 100.00  
ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแขง็ใหภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมลูคาและแกไขปญหา
ความยากจน 
3.1 แผนงานการเกษตร : งานสงเสริมการเกษตร 

 
 

1 

 
 

100.00 

 
 

30,000 

 
 

100.00 

 

รวม 1 100.00 30,000 100.00  
 

 
 

แบบ ผด.01 
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลปาแดด   อำเภอแมสรวย   จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็ง กระบวนการประชา
สังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมลานนา 
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป : งานบริหารงานคลัง 
4.2 แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
4.3 แผนงานการศึกษา : งานศึกษาไมกำหนดระดับ 
4.4 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแขง็ชุมชน 
4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ 
4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
4.8 แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง 

 
 

1 
10 
2 
7 
8 
5 

10 
3 

 
 

2.17 
21.74 
4.35 

15.22 
17.39 
10.87 
21.74 
6.52 

 
 

20,000 
8,771,450 

30,000 
536,000 
260,000 
245,000 
491,000 

20,434,800 

 
 

0.06 
28.49 
0.10 
1.74 
0.84 
0.80 
1.60 

66.37 

 

รวม 46 100.00 30,788,250 100.00  
ยุทธศาสตรที ่5 การบริหารกจิการบานเมืองที่ดี และสงเสรมิความมั่นคงพืน้ที่ปกต ิ
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป : งานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน : งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแขง็ชุมชน 

 
3 
2 

12 

 
17.65 
11.76 
70.59 

 
115,000 

50,000 
125,000 

 
39.66 
17.24 
43.10 

 

รวม 17 100.00 290,000 100.00  
รวมทั้งสิ้น 118 100.00 39,399,250 100.00  
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลปาแดด   อำเภอแมสรวย   จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและจดัการสิ่งแวดลอมที่ดี 
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ  :  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หมูบานนำรองการทำปุยหมัก ปุยน้ำ
จากขยะอินทรียในครัวเรือน 

1. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหมูบานนำ
รองการทำปุยหมัก ปุยน้ำจากขยะ
อินทรียในครัวเรือน 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 5 ลำดับท่ี 1 

30,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนักปลดั             

2 โครงการรณรงคประชาสัมพันธลด ละ
เลิก ใชภาชนะโฟมและถุงพลาสติก 

1. จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธลด 
ละเลิก ใชภาชนะโฟมและถุงพลาสติก 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 187 ลำดับท่ี 
17 

10,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนักปลดั             

3 โครงการอบรมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

1. ฝกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 58 ลำดับท่ี 2 

30,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนักปลดั             

รวม 3 70,000               

 
 

แบบ ผด.02 
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

1. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและจดัการสิ่งแวดลอมที่ดี 
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวตำบลปาแดด 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียวตำบลปาแดด 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 ) หนาท่ี 60 
ลำดับท่ี 2 

36,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

รวม 1 36,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

1. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและจดัการสิ่งแวดลอมที่ดี 
    1.3 แผนงานการเกษตร :  งานอนุรักษแหลงนำ้และปาไม 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ ์รักษ
พ้ืนท่ีสีเขียว 

1. จัดกิจกรรมทองถิ่นไทยรวมใจ
ภักด์ิ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 61 
ลำดับท่ี 5 

20,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

2 โครงการทองถิ่นอาสา ปลกูปาเฉลิม
พระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษ
น้ำ” 

1. จัดกิจกรรมทองถิ่นอาสา ปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา 
รักษน้ำ” 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 62 
ลำดับท่ี 7 

20,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนักปลดั             

3 โครงการธนาคารน้ำใตดิน 1. จัดกิจกรรมธนาคารน้ำใตดิน 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 62 
ลำดับท่ี 8 

20,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

4 โครงการปองกันไฟปาและหมอกควัน 1.จัดกิจกรรมปองกันไฟปาและ
หมอกควัน 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 61
ลำดับท่ี 4 

100,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

 



11 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการสรางฝายชะลอน้ำ 1. จัดกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ำ 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 1 

50,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนุรักษ
ปาตนน้ำ 

1.จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อนุรักษปาตนน้ำ 

2.เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 61 
ลำดับท่ี 3 

50,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนักปลดั             

รวม 6 260,000               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

    2.1 แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรงุภูมิทัศนสำนักงาน 
อบต.ปาแดด 

1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
สำนกังาน อบต.ปาแดด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 -2565) หนาท่ี 59
ลำดับท่ี 2 

30,000 ท่ีทำการ 
อบต.ปาแดด 

กองชาง             

รวม 1 30,000               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
ศพด.บานหวยมะแกง 

1. จุดพิกัด 543849 mE, 2172821 mN  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 26 

200,000 ศพด.บาน
หวยมะแกง 

กองชาง     

 
        

2 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
หมูท่ี 15 บานทุงรวงทอง 

1. จุดพิกัด 550743 mE, 2172622 mN  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 14 

243,000 หมูท่ี 15 
บานทุงรวง

ทอง 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
หมูท่ี 9 บานหวยหญาไซ 

1. จุดพิกัด 541863 mE, 2181128 mN  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 6 

248,000 หมูท่ี 9 
บานหวย
หญาไซ 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการตอเติมอาคารเก็บของ หมูท่ี 
10 บานเหลา 

1. จุดพิกัด 549019 mE, 2171165 mN 
    1. งานตอเติมอาคารเก็บของ  
   จุดท่ี 1 ขนาดกวาง 2.80 เมตร ยาว  
6.50 เมตร สูง 2.50 เมตร 
   จุดท่ี 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว  
6.50 เมตร สูง 2.80 เมตร มีพ้ืนท่ีเท 
คอนกรีตไมนอยกวา 77.00 ตารางเมตร 
    2. งานติดตั้งฝาเพดานฉาบเรียบยิปซ่ัม
บอรดพรอมทาสี ขนาดพ้ืนท่ี 130  
ตารางเมตร 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 8 

216,000 หมูท่ี 10 
บานเหลา 

กองชาง             

5 โครงการตอเติมอาคารเรียน ศพด.
บานศรีดอนมูล 

1. จุดพิกัด 549398 mE  
2169796 mN งานตอเติมหลังคา  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 25 

75,000 ศพด.บานศรี
ดอนมูล 

กองชาง 
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

6 โครงการกอสรางคลองสงน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 16 บานหนองบัว 

1. ขางนานางแสงดวง  ยาวิราช จุดพิกัด  
เริ่มตน 552195 mE, 2171487 mN  
สิ้นสุด 552195 mE, 2171575 mN  
ขนาดกวาง 0.80 เมตร ยาว 89.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.80เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 23 ลำดับท่ี 13 

300,000 หมูท่ี 16 
บานหนอง

บัว 

กองชาง 

 
            

7 โครงการกอสรางคลองสงน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 17 บานสันโคงใต 

1. จดุท่ี 1 เหมืองกลาง  
จุดพิกัด เริ่มตน 551714 mE,  
2171710 mN สิ้นสุด 551705 mE,  
2171662 mN ขนาดกวาง 1.00 เมตร  
ยาว 51.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
จุดท่ี 2 ซอยประปา  
จุดพิกัด เริ่มตน 551599 mE,  
2171898 mN สิ้นสุด 551579 mE,  
2171889 mN ขนาดกวาง 0.40 เมตร  
ยาว 19.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 24 ลำดับท่ี 14 

300,000 หมูท่ี 17 
บานสันโคง

ใต 

กองชาง 
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสรางคลอง
สงน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 3 บานปา
แดด 

1. ขางนานายอนันต กองบุญเรือง จุดพิกัด เริ่มตน  
551381 mE, 2171097 mN สิ้นสุด 551415 
mE, 2171056 mN ขนาดกวาง 0.60 มตร ยาว  
14.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 5 ลำดับท่ี 3 

35,000 หมูท่ี 3 
บานปาแดด 

กองชาง             

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 11 บานจะหา 

1. ซอยบานนายยาบูตอจากถนนเดิม จุดพิกัด  
เริ่มตน 542244 mE, 2181400 mN  
สิ้นสุด 542301 mE, 2181310 mN ขนาดกวาง 4.00  
เมตร ยาว 118.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 472.00 ตารางเมตร   
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 19 ลำดับท่ี 10 

300,000 หมูท่ี 11 
บานจะหา 

กองชาง             

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 18 บานแมตาชาง 

1. ตอถนนเดิม จุดพิกัด เริ่มตน 545051 mE,  
2178890 mN สิ้นสุด 545103 mE, 2178861 mN  
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 60.50 เมตร หนาฉลี่ย 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 181.50 ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 16 

107,000 หมูท่ี 18 
บานแม
ตาชาง 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 20 บานหวยมะแกง 

1. ซอยเขาโรงเรียนบานหวยมะแกง  
จุดพิกัด เริ่มตน 543931 mE,  
2172583 mN สิ้นสุด 543868 mE,  
2172559 mN ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 280.00  
ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 9 ลำดับท่ี 18 

170,000 หมูท่ี 20 
บานหวยมะ

แกง 

กองชาง             

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 21 บานหวยสลัก (ซอย
บานนางนาแต  จะกา) 

1. ซอยบานนางนาแต จะกา จุดพิกัด  
เริ่มตน 540364 mE, 2180206 mN  
สิ้นสุด 540364 mE, 2180256 mN  
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คอนกรีตไมนอยกวา 216.00 ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 29 ลำดับท่ี 19 

144,000  หมูท่ี 21 
บานหวย
สลัก (ซอย
บานนางนา
แต  จะกา) 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 21 บานหวยสลัก (ซอย
หนาบานนายจะวะ  ปะหลู) 

1. ซอยหนาบานนายจะวะ  ปะหลู  
จุดพิกัด เริ่มตน  540358 mE,  
2180196 mN สิ้นสุด 540298 mE,  
2180243 mN ขนาดกวาง 3.00  
เมตร ยาว 78.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย 
กวา 234.00 ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 29 ลำดับท่ี 18 

155,000 หมูท่ี 21 
บานหวย
สลัก (ซอย
หนาบาน
นายจะวะ  
ปะหลู) 

กองชาง             

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 22  บานเหลาพัฒนา 

1. หนาบานนายอภิเดช  ปญแกว   
จุดพิกัดเริ่มตน  547776 mE,  
2171325 mN สิ้นสุด 547647 mE,  
2171323 mN ขนาดกวาง 4.00  
เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 520.00 ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 30 ลำดับท่ี 20 

300,000 หมูท่ี 22  
บานเหลา
พัฒนา 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 
บานทาวแกนจันทร 

1. จุดท่ี 1 ซอยบานนายทองดี  ไพศาล จุดพิกัด เริ่มตน  
552921 mE, 2172978 mN สิ้นสุด 552898  
mE, 2172975 mN ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว  
23.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอน 
กรีตไมนอยกวา 70.50 ตารางเมตร 
    จุดท่ี 2 ซอยบานนางกุลธิดา ลืมนัด จุดพิกัด  
เริ่มตน 553342 mE, 2173106 mN สิ้นสุด  
553318 mE, 2173171 mN ขนาดกวาง 4.00  
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 280.00 ตารางเมตร 
   จุดท่ี 3 หนาบานนายพล  ยาสมุทร จุดพิกัด  
553337 mE, 2172895 mN ขนาดกวาง 3.00  
เมตร ยาว 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 13.50 ตารางเมตร 
   จุดท่ี 4 ซอยบานนายนพนนท สุริยะ จุดพิกัด  
เริ่มตน 552927 mE, 2173217 mN สิ้นสุด  
552920 mE, 2173240 mN ขนาดกวาง 4.00  
เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 128.00 ตารางเมตร 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1  
หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 4 

284,000 หมูท่ี 5 
บานทาว

แกนจันทร 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 9 บานหวยหญาไซ (ซอย
ขางบานนายธนภัทร  จะปอ) 

1.  หมูท่ี 9 บานหวยหญาไซ ซอยขางบาน 
นายธนภัทร  จะปอ จุดพิกัด 541830 mE,  
2181172 mN ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 20.00  
ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 7 

16,000 หมูท่ี 9 
บานหวย
หญาไซ 

(ซอยขาง
บานนายธน
ภัทร  จะ

ปอ) 

กองชาง             

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 9 บานหวยหญาไซ (ซอย
บานใต) 

1. หมูท่ี 9 บานหวยหญาไซ ซอยบานใต   
ตอจากถนนเดิม จุดพิกัด เริ่มตน 541945  
mE, 2180677 mN สิ้นสุด 542031 mE, 
2180741 mN ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 109.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 436.00  
ตารางเมตร   
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1  
หนาท่ี 18 ลำดับท่ี 9 

280,000 หมูท่ี 9 
บานหวย
หญาไซ 

(ซอยบาน
ใต) 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก อบต.ปาแดด 

1. อบต.ปาแดด ประตูทางเขา จุดพิกัด  
เริ่มตน 550081 mE, 2172648 mN  
สิ้นสุด 550090 mE, 2172802 mN  
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 149.00  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 298.00 ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 10 ลำดับท่ี 21 

177,000 อบต.ปาแดด กองชาง             

19 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 18 บานแมตาชาง 

1. ทางเขาหมูบาน จุดพิกัด 545140  
mE, 2178366 mN ขนาดกวาง 2.10  
เมตร สูง 2.10 เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00  
เมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 25 ลำดับท่ี 15 

193,000 หมูท่ี 18 
บานแม
ตาชาง 

กองชาง             

20 โครงการกอสรางประตูระบายทราย 
หมูท่ี 8 บานหัวฝาย 

1. อางเก็บน้ำจอตาเหิน ขนาดกวาง 1.25  
เมตร สูง 1.50 เมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 5 

85,000 หมูท่ี 8 

บานหัวฝาย 
กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสรางรั้ว อบต.ปาแดด 1. จุดพิกัด เริ่มตน 550073 mE,  
2172641 mN สิ้นสุด 550097 mE,  
2172831 mN ขนาดสูง 1.60 เมตร  
ยาว 190.00 เมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 9 ลำดับท่ี 19 

285,000 อบต.ปาแดด กองชาง             

22 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด  
หมูท่ี 14 บานใหมเจริญ 

1. จุดท่ี 1 ซอยเชื่อม ซอย 4 ถึง ซอย 6  
จากหนาบานนายสมบูรณ ยาสิทธิ์ จุดพิกัด  
เริ่มตน 548640 mE, 2172277 mN 
 สิ้นสุด 548645 mE, 2172223 mN  
ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 48.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร  
พรอมฝาปด 
จุดท่ี 2 ซอย 6 จุดพิกัด เริ่มตน 548593  
mE, 2172357 mN สิ้นสุด 548759  
mE, 2172315 mN ขนาดกวาง 0.30  
เมตร ยาว 172.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พรอมฝาปด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 12 

300,000 หมูท่ี 14 
บานใหม
เจริญ 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด  
หมูท่ี 19 บานศรีดอนมูล  
(ตอรางเดิม) 

1. (ตอรางเดิม) จุดพิกัด เริ่มตน 549677  
mE, 2169974 mN สิ้นสุด 549659  
mE, 2169946 mN ขนาดกวาง 0.30  
เมตร ยาว 29.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พรอมฝาปด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 9 ลำดับท่ี 17 

39,000 หมูท่ี 19 
บานศรีดอน

มูล 
 

กองชาง             

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด  
หมูท่ี 19 บานศรีดอนมูล  
(หนาบานนายทองอินทร  ธิไชยวงค) 

1. (หนาบานนายทองอินทร ธิไชยวงค)  
สะพานแมตาชาง จุดพิกัด เริ่มตน   
549767 mE, 2169911 mN  
สิ้นสุด 549713 mE, 2169919 mN   
ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 192.00  
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.12 เมตร พรอมฝาปด  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง   
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 26 ลำดับท่ี 16 

260,000 หมูท่ี 19 
บานศรีดอน

มูล 
 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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  โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด  
หมูท่ี 3 บานปาแดด 

1. ซอย 4 ตอรางเดิม จุดพิกัด เริ่มตน 551058  
mE, 2171519 mN สิ้นสุด 551162 mE,  
2171506 mN ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว  
114.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.12 เมตร พรอมฝาปด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 9 ลำดับท่ี 2 

265,000 หมูท่ี 3 
บานปาแดด 

กองชาง             

26 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด  
หมูท่ี 6 บานโปงสันขี้เหล็ก  
(หนาบานนายทวีฤทธิ์  ไชยรังษี) 

1. หนาบานนายทวีฤทธิ์ ไชยรังษี จุดพิกัด เริ่มตน  
549531 mE, 2171302 mN สิ้นสุด 549471  
mE, 2171291 mN ขนาดกวาง 0.40 เมตร  
ยาว 64.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.12 เมตร พรอมฝาปด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 5 

150,000 หมูท่ี 6 
บานโปงสัน

ขี้เหล็ก 

กองชาง             

27 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด  
หมูท่ี 6 บานโปงสันขี้เหล็ก  
(หนาบานนายสมคิด  อุนเรือน) 

1. หนาบานนายสมคิด อุนเรือน จุดพิกัด เริ่มตน  
549583 mE, 2171553 mN สิ้นสุด 549633  
mE, 2171523 mN ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว  
66.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12  
เมตร พรอมฝาปด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 6 

154,000 อบต.ปาแดด กองชาง 

 
            

 
 
 
 



25 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด  
หมูท่ี 8 บานหัวฝาย 

1. ตอจากรางเดิม หนาบานนายวาส   
จอมบุญเรือง จุดพิกัดเริ่มตน 548680 mE,  
2171998 mN สิ้นสุด 548669 mE,  
2172109 mN ขนาดกวาง 0.30 เมตร  
ยาว 114.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  

248,000 หมูท่ี 8 
บานหัวฝาย 

กองชาง 

 

            

29 โครงการกอสรางหองน้ำ ศพด.บาน
โปง 

1. จุดพิกัด 549047 mE, 2171101 mN  
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร  
สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 10 ลำดับท่ี 22 

154,000 ศพด.บาน
โปง 

กองชาง 

 
            

30 โครงการติดต้ังถังกรองน้ำประปา
หมูบาน หมูท่ี 13 บานสันกลาง 

1. จุดพิกัด 549112 mE, 2171718  
mN งานติดตั้งถังกรองน้ำเหล็ก ขนาด 1.15 x  
1.20 เมตร พรอมชุดหนาเพจ PVC ขนาด 3 นิ้ว  
และวัสดุกรองน้ำ  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 13 

65,000 หมูท่ี 13 
บานสัน
กลาง 

กองชาง 

 
            

31 โครงการติดต้ังถังกรองน้ำประปา
หมูบาน หมูท่ี 7 บานดอนสลี 

1. จุดพิกัด  549467 mE, 2170480  
mN งานติดตั้งถังกรองน้ำเหล็ก ขนาด 1.15 x  
1.20 เมตร พรอมชุดหนาเพจ PVC ขนาด 3 นิ้ว  
และวัสดุกรองน้ำ  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 5 ลำดับท่ี 4 

65,000 หมูท่ี 7 
บานดอนสล ี

กองชาง 
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

32 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 7 บานดอนสลี 

1. จุดพิกัด 549467 mE, 2170480 mN ติดตั้ง 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย(สำหรับสูบน้ำบาดาล)  
ประกอบดวย 
   1. แผงเซลลแสงอาทิตย กำลังไฟ 310 วัตต   
จำนวน 16 แผง 
   2. ตูสำหรับเก็บอุปกรณและระบบควบคุมการทำงาน  
จำนวน 2 ชุด   
   3. ปมสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรง 220 โวลล  
3 เฟส จำนวน 1 ชุด                                           
   4. เครื่องแปลงกระแสอินเวอรเตอร
(Solar Pump Inverter) 2 แรง 220 โวลล 3 เฟส  
จำนวน 2 เครื่อง 
   5. โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย จำนวน 1 ชุด 
   6. ปมสูบน้ำหอยโขง ขนาด 1.5 แรง ทอน้ำออก 1.5  
นิ้ว (สำหรับดูดน้ำขึ้นหอสูง) จำนวน 1 ตัว          
   7. ระบบติดต้ังสายไฟเชื่อมตอแผงสายไฟสายกราวและ
อุปกรณอ่ืนๆ จำนวน 1 งาน 
   8. ทอน้ำ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 13.5 และอุปกรณ  
(ลงบอบาดาล) 
   9. ทอน้ำ พีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 และอุปกรณ  
(ขึ้นหอสูง) 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561- 
2565) เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 16 ลำดับท่ี 7 

250,000 หมูท่ี 7 
บานดอนสล ี

กองชาง 
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บานหวยออ 

1. ซอย 4 จุดพิกัด เริ่มตน 552373  
mE, 2172429 mN สิ้นสุด 552335  
mE, 2172602 mN ขนาดกวาง 4.00  
เมตร ยาว 185.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย 
กวา 740.00 ตารางเมตร   
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 1 

318,000 หมูท่ี 1 
บานหวยออ 

กองชาง 

 
            

34 โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 13 บานสันกลาง 

1. ซอย 2 (โดยเททับถนนเดิม) จุดเริ่มตน 

หนาบานนายสมัย  สุขสำราญ จุดพิกัด  

เริ่มตน 549060 mE, 2171617 mN  

สิ้นสุด 548985 mE, 2171701 mN  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 136.00  

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 544.00 ตาราง
เมตร  

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่นแปลง  

ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 20 ลำดับท่ี 11 

235,000 หมูท่ี 13 
บานสัน
กลาง 

กองชาง 

 
            

 
 
 
 
 



28 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

35 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 20 
บานหวยมะแกง 

1. ซอย 2 (โดยเททับถนนเดิม) จุดพิกัด เริ่มตน  
544235 mE, 2172233 mN สิ้นสุด 544163  
mE, 2172175 mN ขนาด กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 93.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คอนกรีตไมนอยกวา 279.00 ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 27 ลำดับท่ี 17 

130,000 หมูท่ี 20 
บานหวยมะ

แกง 

กองชาง 

 
            

36 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 
บานปากวาว 

1. ซอย 4 ตอจากถนนเดิม หนาบานนายบญุสง  
อินตะวงค (โดยเททับถนนเดิม) จุดพิกัด เริ่มตน  
550419 mE, 2171307 mN  
สิ้นสุด 550452 mE, 2171158 mN  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 700.00 ตารางเมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 10 ลำดับท่ี 3 

302,000 หมูท่ี 4 
บาน

ปากวาว 

กองชาง 

 
            

37 โครงการปรับปรงุประปา
หมูบาน หมูท่ี 12 บานสันโคง 

1. จุดพิกัด 551230 mE, 2173071 mN  
งานวางทอ PVC ขนาดเสนผาน ศูนยกลาง 2 นิ้ว  
ชั้น 8.5 จำนวน 470 เสน พรอมถังกรองน้ำขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร  
2 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 12 

300,000 หมูท่ี 12 
บานสันโคง 

กองชาง 

 
            

 
 



29 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

38 โครงการปรับปรงุหอประชุม หมูท่ี 
15 บานทุงรวงทอง 

1. จุดพิกัด 550691 mE, 2172689 mN   
งานปรับปรุงประตู – หนาตาง   
2 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 15 

58,000 หมูท่ี 15 
บานทุงรวง

ทอง 

กองชาง 

 
            

39 โครงการปรับปรงุอาคารเรียน 
ศพด.บานศรีดอนมูล 

1. จุดพิกัด 549398 mE, 2169796 mN 
    1. งานกั้นหองเรียน 
    2. งานปรับปรุงหองน้ำ(พรอมงานรื้อถอน) 
2 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 24 

54,000 ศพด.บานศรี
ดอนมูล 

กองชาง 

 
            

40 โครงการปรับปรงุอาคารเรียน 
ศพด.บานหวยสะลัก 

1. จุดพิกัด 540350 mE, 2179667 mN  
งานติดตั้งมุงลวด 
2 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3   
หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 27 

38,000 ศพด.บาน
หวยสะลัก 

กองชาง 

 
            

41 โครงการปรับปรงุอาคารเรียน 
ศพด.อบต.ปาแดด 

1. จุดพิกัด 550026 mE,  
2171413 mN                           
    1. งานติดตั้งมุงลวด 
    2. งานปรับปรุงหองน้ำ (พรอมงานรื้อถอน) 
2 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 10 ลำดับท่ี 23 

43,000 ศพด.อบต.
ปาแดด 

กองชาง 

 
            

 
 



30 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

42 โครงการปรับปรงุอาคารอเนกประสงค 
หมูท่ี 10 บานเหลา 

1. จุดพิกัด 549081 mE,  
2171143 mN 
    1. งานปูพ้ืนกระเบื้อง ขนาด
พ้ืนท่ี 146.38 ตารางเมตร 
    2. งานติดตั้งฝาเพดานฉาบเรียบกัน
ชื้น ขนาดพ้ืนท่ี 120 ตารางเมตร 
2 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 7 ลำดับท่ี 10 

84,000 หมูท่ี 10 
บานเหลา 

กองชาง 

 
            

43 โครงการปรับปรงุอาคารอเนกประสงค 
หมูท่ี 2 บานไร 

1. จุดพิกัด 550435 mE, 2172070  
mN ขนาดกวาง 8.50 เมตร ยาว 12.00  
เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
หนาท่ี 5 ลำดับท่ี 1 

300,000 หมูท่ี 2 
บานไร 

กองชาง 

 
            

รวม 43 7,925,000               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและแกไขปญหาความยากจน 
    3.1 แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสรมิการเกษตร 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการเกษตรอินทรียเพ่ือชีวิต
พอเพียง 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
เกษตรอินทรียเพ่ือชีวิตพอเพียง 
2. ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจริง 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 
หนาท่ี 16 ลำดับท่ี 1 

30,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

รวม 1 30,000               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมลานนา   
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลงั 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี 

1. ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี
2. ประชาสัมพันธในการจัดเก็บภาษี 
3. ปฏิบัติการพ้ืนท่ีจริง 

4. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 176 ลำดับท่ี 
2 

20,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
กองคลัง 

 
            

รวม 1 20,000               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.2 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 1.จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 178 ลำดับท่ี 5 

80,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

2 โครงการจัดงานวันวิชาการ 1.จัดกิจกรรมงานวันวิชาการ 

2. .เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 178 ลำดับท่ี 6 

20,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสงเสริมการแสดงออกของ
เด็กปฐมวัย 

1.ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
แสดงออกของเด็กปฐมวัย 

2. .เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 177 ลำดับท่ี 2.
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 177 ลำดับท่ี 2 

40,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

4 โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา – คาเครื่องแบบ
นักเรียน ศพด.สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1. สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ศพด.
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 180 ลำดับท่ี 17 

79,500 ศพด.ในตำบล
ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             

5 โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา – คาหนังสือ
เรียน ศพด.สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1. สนับสนุนคาหนังสือเรียน ศพด.สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 179 ลำดับท่ี 15 

53,000 ศพด.ในตำบล
ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.2 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

6 โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา – คาอุปกรณ
การเรียน ศพด.สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. สนับสนุนคาอุปกรณการเรียน ศพด.
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 180 ลำดับท่ี 16 

53,000 ศพด.ในตำบล
ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             

7 โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา – คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ศพด.สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1.สนับสนุนคากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
ศพด.สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 180 ลำดับท่ี 18 

113,950 ศพด.ในตำบล
ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             

8 โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา – คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว) 

1. สนับสนุนคาจดัการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 179 ลำดับท่ี 14 

450,500 ศพด.ในตำบล
ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             

9 โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา –  คาอาหาร
กลางวัน ศพด.สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1. สนับสนุนคาอาหารกลางวัน ศพด.
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 179 ลำดับท่ี 13 
หนาท่ี 179 ลำดับท่ี 13 

1,641,500 ศพด.ในตำบล
ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.2 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

10 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ตามโครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวัน 

1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 180 ลำดับท่ี 19 

6,240,000 โรงเรียนใน
ตำบลปาแดด 

กองการศึกษาฯ             

รวม 10 8,771,450               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.3 แผนงานการศึกษา  :  งานศึกษาไมกำหนดระดับ 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการสงเสริมจริยธรรม
สำหรับเด็กและเยาวชนตำบล
ปาแดด 
 

1. ฝกอบรมสงเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและ
เยาวชนตำบลปาแดด 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 178 ลำดับท่ี 10 

15,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2 โครงการอบรมสืบสาน
พิธีกรรมลานนาและภูมิปญญา
ทองถิ่นเด็กและเยาวชนตำบล
ปาแดด 

1. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานพิธีกรรม
ลานนาและภูมิปญญาทองถิ่นเด็กและเยาวชน
ตำบลปาแดด 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 179 ลำดับท่ี 12 

15,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการ 
ศึกษาฯ 

            

รวม 2 30,000               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ  :  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคตำบลปาแดด 

1. ฝกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หนาท่ี 185 ลำดับท่ี 7 

10,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

2 โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุขตามโครงการควบคุม
ปองกันโรคไขมาลาเรีย ใน
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

1. ฝกอบรมตามโครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุขตามโครงการควบคุมปองกันโรคไข
มาลาเรีย ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 17  ลำดับท่ี 1 

190,000 หมูท่ี 1-22 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

3 โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุขตามโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพพระรัตราช
สุดาสยามบรมมราชกุมารี 

1. ฝกอบรมตามโครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุขตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพพระรัตราช
สุดาสยามบรมมราชกุมารี 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 17 ลำดับท่ี 2 

100,000 หมูท่ี 1-22 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

4 โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุขตามโครงการสานตอ
พระปณิธาน เจาฟาจุฬาภรณ ชวย
คนไทยพนภัยมะเร็ง 

1. ฝกอบรมตามโครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุขตามโครงการสานตอพระปณิธาน เจา
ฟาจุฬาภรณ ชวยคนไทยพนภัยมะเร็ง 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  

ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 31 ลำดับท่ี 1 

150,000 หมูท่ี 1-22 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

 



38 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
และการใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคเอดส 

1.จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธและการ
ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 185 ลำดับท่ี 9 

8,000 พ้ืนท่ีตำบล 

ปาแดด 
สำนกัปลดั             

6 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควันวรขัตติยราช
นารี  

1. ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ตำบลปาแดด 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 185  
ลำดับท่ี 11 

75,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนักปลดั             

7 อุดหนุนสำนักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงรายตามโครงการผาตัดทำ
หมันเพ่ือลดจำนวนสุนัขและแมวท่ี
เปนสัตวพาหะของโรคพิษสุนัขบา
ในสุนัขและแมวไมมีเจาของใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

1. อุดหนุนสำนักงานปศุสัตวจงัหวัดเชียงราย
ตามโครงการผาตัดทำหมันเพ่ือลดจำนวนสุนัข
และแมวท่ีเปนสัตวพาหะของโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขและแมวไมมีเจาของในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565 ) หนาท่ี 186  
ลำดับท่ี 13 

3,000 จังหวัด
เชียงราย 

สำนกัปลดั             

รวม 7 536,000               

 
 
 
 



39 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  :  งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการจิตอาสาหนวยพระราชทาน
และประชาชนจติอาสา 

1. จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาหนวย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสา 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 หนาท่ี 7 
ลำดับท่ี 2 

30,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

2 โครงการปกปองสถาบันของชาต ิ 1. จัดกิจกรรมตามโครงการปกปองสถาบัน
ของชาติ 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 197 ลำดับท่ี 28 

20,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตำบล
ปาแดด 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสตรีตำบล
ปาแดด 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 192 ลำดับท่ี 19 

45,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพใหแก
ผูสูงอายุ 

1. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพใหแก
ผูสูงอายุ 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 190 ลำดับท่ี 3 

100,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

5 โครงการอบรมสงเสริมการทำไมกวาด 1. จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมการทำไมกวาด 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 18 
ลำดับท่ี 3 

15,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

 



40 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

6 โครงการอบรมสงเสริมการจัดดอกไม 1. จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมการจัด
ดอกไม 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 หนาท่ี 18 ลำดับท่ี 2 

20,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

7 โครงการอบรมสงเสริมการทำผามัด
ยอม 

1. ฝกอบรมสงเสริมการทำผามัดยอม 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 หนาท่ี 18 ลำดับท่ี 1 

20,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนักปลดั             

8 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

1. ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 ) หนาท่ี 192 
ลำดับท่ี 13 

10,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนักปลดั             

รวม 8 260,000               

 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด
ตำบลปาแดด 

1. จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยา
เสพติดตำบลปาแดด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 200 ลำดับท่ี 
12 

60,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

2 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลมวลชน
อำเภอแมสรวยคัพ 

1. จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาฟุตบอล
มวลชนอำเภอแมสรวยคัพ 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 200 ลำดับท่ี 
13 

10,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

3 โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชน
อำเภอแมสรวยตานยาเสพติด 

1. จัดกิจกรรมแขงขันฟุตบอลเยาวชน
อำเภอแมสรวยตานยาเสพติด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 200 ลำดับท่ี 
14 

10,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

4 โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธตำบลปา
แดด 

1. จัดกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธตำบลปา
แดด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 200 ลำดับท่ี 
16 

65,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

 
 



42 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 อุดหนุนโรงเรียนบานปาแดด(เวทยา
สมิทธิ์) ตามโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ตานภัยยาเสพติดตำบลปาแดด 

1. อุดหนุนโรงเรียนบานปาแดด(เวทยา
สมิทธิ์) ตามโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ตานภัยนาเสพติดตำบลปาแดด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 207 ลำดับท่ี 
25 

100,000 ท่ีทำการ
ปกครอง
อำเภอแม

สรวย 

กองการศึกษาฯ             

รวม 5 245,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช   

1. จัดกิจกรรมงานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ) หนาท่ี 198 ลำดับท่ี 
2 

150,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร

มหาราช
อำเภอแม

สรวย   

กองการศึกษา             

2 โครงการผูสูงอายุสุขภาพดีโดยวิถีภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1. จัดกิจกรรมผูสูงอายุสุขภาพดีโดยวิถี
ภูมิปญญาทองถิ่น 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 198 ลำดับท่ี 
4 

90,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสงเสริมอนุรักษประเพณีย่ีเปง
ตำบลปาแดด   

1. จัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษประเพณี
ย่ีเปง 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 198  ลำดับท่ี 
3 

56,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

4 โครงการหลอเทียนและแหเทียน
พรรษา 

1. จัดกิจกรรมหลอเทียนและแหเทียน
พรรษา 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี  198 ลำดับท่ี 
1 

50,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
กองการศึกษาฯ             

 



44 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 อุดหนุนองคการบริหารสวนตำบลแม
พริก  ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศาสสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

1. อุดหนุนองคการบริหารสวนตำบลแม
พริก  ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาส
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 3 

17,000 องคการ
บริหารสวน

ตำบลแมพริก 

กองการศึกษาฯ             

6 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวย ตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหราาช  

1. อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวย ตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหราาช  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี  200 ลำดับท่ี 
17 

50,000 ท่ีทำการ
ปกครอง
อำเภอแม

สรวย 

กองการศึกษาฯ             

7 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวย ตามโครงการสนับสนุนการจัด
งานถวายสักการะพอขุนเม็งราย
มหาราช 

1. อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวย ตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน
ถวายสักการะพอขุนเม็งรายมหาราช 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1
หนาท่ี  33 ลำดับท่ี 1 

40,000 ท่ีทำการ
ปกครอง
อำเภอแม

สรวย 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 



45 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวย ตามโครงการประกอบรัฐพิธ ี 

1. อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวย ตามโครงการประกอบรัฐพิธ ี 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1
หนาท่ี  35 ลำดับท่ี 2 

25,000 ท่ีทำการ
ปกครอง
อำเภอแม

สรวย 

กองการศึกษาฯ             

9 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวย ตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต 

1. อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวยตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 206 ลำดับท่ี 
24 

5,000 ท่ีทำการ
ปกครอง
อำเภอแม

สรวย 

กองการศึกษาฯ             

10 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง  

1. อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 208 ลำดับท่ี 
26 

8,000 สำนักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

เชียงราย 

กองการศึกษาฯ             

รวม 10 491,000               

 
 
 
 
 
 



46 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
    4.8 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1. ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 209 
ลำดับท่ี 3 

15,744,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ 1. ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพผูพิการ 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 210 
ลำดับท่ี 4 

4,348,800 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 1. ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 38 ลำดับท่ี 1 

342,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนักปลดั             

รวม 3 20,434,800               

 
 
 
 
 
 
 



47 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

5. ยุทธศาสตรการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีและสงเสริมความม่ันคงพื้นทีป่กติ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ฯ อบต.ปาแดด 

1. ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
อบต.ปาแดด 
2. ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจริง 
3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 39  ลำดับท่ี 1 

20,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง  อบต.ปาแดด 

1. ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง  อบต.ปาแดด 
2. ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจริง 
3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หนาท่ี 
19  ลำดับท่ี 1 

60,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

3 อุดหนุนเทศบาลตำบลแมสรวย 
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อำเภอแมสรวย   

1. อุดหนุนเทศบาลตำบลแมสรวย 
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอำเภอ
แมสรวย   
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 213 ลำดับท่ี 12 

35,000 ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ

ประชาชนของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับ
อำเภอแมสรวย 

สำนกัปลดั             

รวม 3 115,000               



48 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

5. ยุทธศาสตรการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีและสงเสริมความม่ันคงพื้นทีป่กติ 
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน :  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วัน
อันตราย (เทศกาลปใหมและเทศกาล
สงกรานต) 

1. จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วันอันตราย 
(เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต) 
2. ตั้งจุดตรวจ 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 215  
ลำดับท่ี 9 

30,000 พ้ืนท่ี 

ตำบลปาแดด 
สำนกัปลดั             

2 โครงการอบรมสงเสริมใหความรูและ
ปองกันสาธารณภัยแกประชาชนตำบล  
ปาแดด 

1. ฝกอบรมสงเสริมใหความรูและ
ปองกันสาธารณภัยแกประชาชนตำบล
ปาแดด 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 215  
ลำดับท่ี 8 

20,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

รวม 2 50,000               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

5. ยุทธศาสตรการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีและสงเสริมความม่ันคงพื้นทีป่กติ 
    5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  :  งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 1. จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 216 ลำดับท่ี 3 

20,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

2 โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

1. ฝกอบรมรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 217 ลำดับท่ี 6 

30,000 ท่ีทำการ 

อบต.ปาแดด 
สำนกัปลดั             

3 อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย   

1. อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 217 ลำดับท่ี 9 

10,000 ท่ีทำการ
ปกครอง
จังหวัด

เชียงราย 

สำนกัปลดั             

4 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวย ตามโครงการบริหารจัดการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ของฝายปกครอง  

1. อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม
สรวยตามโครงการบริหารจัดการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของฝาย
ปกครอง  
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาท่ี 218 ลำดับท่ี 
10 

25,000 ท่ีทำการ
ปกครอง
อำเภอแม

สรวย 

สำนักปลดั             

 
 
 



50 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 อุดหนุนโรงเรียนบานปาแดด(เวทยา
สมิทธิ์) ตามโครงการปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

1. อุดหนุนโรงเรียนบานปาแดด(เวทยา
สมิทธิ์) ตามโครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1
หนาท่ี 41 ลำดับท่ี 1 

5,000 โรงเรียนบาน
ปาแดด(เวทยา

สมิทธิ์) 

กองการศึกษาฯ             

6 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานโปง ตาม
โครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานโปงตาม
โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3หนาท่ี 
20 ลำดับท่ี 1 

5,000 โรงเรียนชุมชน
บานโปง 

กองการศึกษาฯ             

7 อุดหนุนโรงเรียนบานหัวฝาย ตาม
โครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1. อุดหนุนโรงเรียนบานหัวฝายตาม
โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3หนาท่ี 
20 ลำดับท่ี 2 

5,000 โรงเรียนบาน
หัวฝาย 

กองการศึกษาฯ             

8 อุดหนุนโรงเรียนบานดอนสลี ตาม
โครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1. อุดหนุนโรงเรียนบานดอนสลีตาม
โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3หนาท่ี 
20 ลำดับท่ี 3 

5,000 โรงเรียนบาน
ดอนสล ี

กองการศึกษาฯ             

 
 
 



51 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยมะแกง 
ตามโครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1. อุดหนุนโรงเรียนบานหวยมะแกงตาม
โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 
21 ลำดับท่ี 4 

5,000 โรงเรียนบาน
หวยมะแกง 

กองการศึกษาฯ             

10 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยสะลัก
วิทยา ตามโครงการปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

1.อุดหนุนโรงเรียนบานหวยสะลักวิทยา
ตามโครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 
21 ลำดับท่ี 5 

5,000 โรงเรียนบาน
หวยสลักวิทยา 

กองการศึกษาฯ             

11 อุดหนุนโรงเรียนบานแมตาชาง ตาม
โครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1 .อุดหนุนโรงเรียนบานแมตาชางตาม
โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 
21 ลำดับท่ี 6 

5,000 โรงเรียนบาน
แมตาชาง 

กองการศึกษาฯ             

12 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยหญาไซ 
ตามโครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1. อุดหนุนโรงเรียนบานหวยหญาไซตาม
โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 
22 ลำดับท่ี 7 

5,000 โรงเรียนบาน
หวยหญาไซ 

กองการศึกษาฯ             

รวม 12 125,000               
 
 
 



52 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

 
บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตำบลปาแดด   อำเภอแมสรวย   จังหวัดเชียงราย 
 

1. ครุภัณฑสำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลงั 

ที ่ ครุภัณฑ 

รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนผสม 4 
ฟุต 

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนผสม 4 ฟุต จำนวน 1  
ใบ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1) มีขนาดไมนอยกวากวาง 120 ลึก 45.7  
สูง 183 ซม. 
  2) ตูผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น SPCC CRI-S 
  3) เหล็กท้ังหมดผานการทำความสะอาดผิว
งาน ลางไขมันและเคลือบผิวปองกันสนิม 
  4) เพ่ิมการยึดเกาะดวยการเคลือบ  
ZINC PHOSPHATE  
  5) ภายในตูมีแผนชั้น 2 แผน แบงเปน 4  
ชั้น แผนชั้นแตละแผนสามารถปรับระดับได 
  6) ใชกุญแจ CyberLock มาตรฐานสากล 

6,400 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองคลัง 
 

            

รวม 1 2,000               

 
 

แบบ ผด.02/1 



53 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

1. ครุภัณฑสำนักงาน 
    1.2 แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 โตะอเนกประสงค โตะอเนกประสงค จำนวน 3 ตัว โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1) มีขนาดไมนอยกวากวาง 180  
ลึก 75 สูง 75 ซม. 
  2) หนาโตะอเนกประสงคทำจากไมตี
โครงบุโฟเมกาแท หนาไมนอยกวา  
25 มม. 
  3) ปดขอบดวย PVC (EDGE BAND) 
  4) โครงขาทำจากเหล็กชุบโครเมียม 
  5) สามารถพับเก็บได 

6,000 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             

รวม 1 6,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

2. ครุภัณฑกอสราง 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เลื่อยยนต เลื่อยยนต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1) ขนาดโซ 3/8 นิ้ว           
  2) มีแผนบังคับโซ           
  3) ความจุถังน้ำมันไมนอย
กวา 0.25 ลิตร           
  4) ความจุถังน้ำมันโซไมนอยกวา 0.15 ลิตร 

8,000 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

สำนกัปลดั             

รวม 1 8,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
  1) เปนเคร่ืองฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับ
อุปกรณเพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 
  2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
  3) ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (เป
นระดับความละเอียดของภาพท่ี True 

42,500 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

สำนกัปลดั 
 

            

รวม 1 42,500               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

4. ครุภัณฑงานบานงานครวั 
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 ครุภัณฑงานบานงานครัว ผามานพรอมอุปกรณ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ดังนี้    
  1) ผาฉากเวทีแบบมีจีบ มีคอ 2 ชั้น เปนผา
กันแสง ขนาดกวาง 12 เมตร สูง 2.65 เมตร  
จำนวน 1 ชุด 
  2) ผามานประตูแบบใสหวงตาไก เปนผากันแสง  
ขนาดกวาง 3.25 เมตร สูง 2.20 เมตร  
จำนวน 2 ชุด 
  3) ผามานหนาตางแบบใสหวงตาไก เปนผา
กันแสง ขนาดกวาง 2.80 เมตร สูง 1.70 เมตร  
จำนวน 5 ชุด 
  4) ผามานหนาตางแบบใสหวงตาไก เปนผา
กันแสง ขนาดกวาง 1.40 เมตร สูง 1.70 เมตร  
จำนวน 3 ชุด 
  5) ผามานประตูเล็กแบบใสหวงตาไก เปนผา
กันแสง ขนาดกวาง 1.20 เมตร สูง 2.20 เมตร  
จำนวน 1 ชุด 

39,000 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

สำนกัปลดั 
 

            

รวม 1 39,000               

 
 
 



57 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

5. ครุภัณฑเครื่องดับเพลงิ 
    5.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 ตูเหล็กเก็บอุปกรณดับเพลิง ตูเหล็กเก็บอุปกรณดับเพลิง จำนวน 5 ใบ โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1) ชนิดทอเดี่ยว กระจกธรรมดา ขนาดไม
นอยกวากวาง 40 สูง 70 ลึก 20 ซม.          
  2) วัสดุเปนโลหะพนสีแดง เหล็กเบอร  
21           
  3) ดานหนาเปนกระจกใสพรอมขอบยางรอง
กระจก           
  4) กุญแจลอคปด-เปด แบบกดเดง 
  5) สำหรับเก็บถังดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง 

6,500 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

สำนกัปลดั 
 

            

รวม 1 6,500               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

6. ครุภัณฑสำรวจ 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลงั 

ที ่ ครุภัณฑ 

รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เครื่องวัดระยะดิจิตอล เครื่องวัดระยะดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1) การใชงานปุมเดียว           
  2) ชวงการวัดกวางจากตัวเครื่องถึงปลายเลเซอร
ไมนอยกวา 150 เมตร           
  3) การคำนวณพ้ืนท่ีและปริมาณโดย
อัตโนมัติ           
  4) การวัดทางออมโดยทฤษฎพีทาโกรัส 
  5) การวัดแบบเดี่ยวหรือแบบตอเนื่อง 
  6) ติดตามระยะทางสูงสุดหรือต่ำสุด 
  7) ตั้งคาเกณฑมาตรฐานดานหนาหรือดานหลัง 
  8) ระบบการจัดเมตริกท่ีเลือกได
เปน เมตร นิ้ว ฟุต 
  9) ฟงกชั่นเก็บขอมูลหรือการเรียกคืน 
  10) การกำหนดเปาหมายดวยตัวชี้เลเซอร 
  11) จอ LED ขนาดไมนอย
กวา 3.5x3 มม. พรอมไฟแสดงผล 
  12) รายงานการแกไขอัตโนมัติและขอผิดพลาด 

4,000 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองคลัง 
 

            

 
 
 



59 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

 -ตอ-   13) คุณสมบัติการแจงเตือนดวยเสียง 
  14) หนาจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ 
  15) การปองกันฝุนและน้ำ 
  16) ฟงชั่นปดไฟอัตโนมัติหรือปดดวยมือ 
  17) มิลติฟงชั่นท่ีมีการคำนวณอัตโนมัติ 
  18) ไดรับการรับรองจาก CE, ROHS, FCC 
  19) ความแมนยำไมนอยกวา 0.079 นิ้ว 
  20) คลาสเลเซอร 635 nm 
  21) กำลังเลเซอรไมนอยกวา 1 Mw 
  22) การจัดเก็บขอมูลไมนอยกวา 100 หนวย 
  23) เลเซอรปดอัตโนมัติไมนอยกวา 20 วินาที 
  24) เครื่องปดอัตโนมัติไมนอยกวา 150 วินาที 
  25) อุณหภูมิในการทำงานไมนอยกวา 40  
องศา 
  26) อุณหภูมิการจัดเก็บไมนอยกวา -20 ถึง 
 60 องศา 
  27) แบตเตอรี่ขนาด AAA2x1.5V 
  28) ขนาดตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา  
4.65x2.12x1.10 นิ้ว 

               

รวม 1 4,000               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

7. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
  1) เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผูผลิต 
  2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi 
  3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
  4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
  5) มีชองเชื่อมตอ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอย
กวา 1 ชอง 

4,300 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

สำนกัปลดั 
 

            

 
 
 
 



61 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

 
7. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ  
(18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 600x600 dpi     
  2) มีความเร็วในการพิมพสำหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที  
(ppm) 
  3) มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
  4) มีชองเชื่อมตอ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
  5) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150  
แผน 
  6) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  
และ Custom  

2,600 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

สำนกัปลดั 
 

            

รวม 2 6,900               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

7. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลงั 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 
ขาวดำ (18 หนา/นาที) 

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  
600x600dpi     
  2) มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษ  
A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
  3) มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
  4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB  
2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  5) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150  
แผน 
  6) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  
และ Custom  

2,600 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองคลัง 
 

            

รวม 1 2,600               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

7. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    7.3 แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับ
งานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1  
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHzหรือ
ดีกวา จำนวน 1 หนวย 
  2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
  3) มีหนวยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
  4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน 1 หนวย 
  5) มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
    6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Ba
se-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

17,000 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

    7.3 แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

 -ตอ-   7) มีชองเชื่อมตอ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
  8) มีแปนพิมพและเมาส 
  9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  
19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย  

               

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง   โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
  2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  
1,200x1,200 dpi 
  3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
  4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
  5) มีชองเชื่อมตอ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอย
กวา 1 ชอง 

4,300 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             

รวม 2 21,300               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

7. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
      7.4 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดำ (18 หนา/
นาที) 

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/
นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 600x600dpi     
  2) มีความเร็วในการพิมพสำหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
  3) มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 8 MB 
  4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  5) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
  6) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ  
Custom  

2,600 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองการศึกษาฯ             

รวม 1 2,600               
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

7. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
      7.5 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19  
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้  
  1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หนวย 
  2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 9 MB 
  3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     3.1 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 
     3.2 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 

22,000 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองชาง             
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

 -ตอ- แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ
ใชหนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 
    3.3 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใชหนวยความจำหลักใน
การแสดงภาพ 
  4) มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด  
DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
  5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จำนวน 1 หนวย 
  6) มีDVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
  7) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวน
ไมนอยกวา 1 ชอง 
  8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB  
2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
  9) มีแปนพิมพและเมาส 
  10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19  
นิ้ว จำนวน 1 หนวยขนาดไมนอยกวา 2 GB 
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดด 

 

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 เคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 
AV 

เคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 AV จำนวน 
2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
  1) มีกำลังไฟฟาดานนอกไมนอย
กวา 800 AV (480 Watts) 
  2) สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอย
กวา 15 นาที 

5,000 ท่ีทำการ  
อบต.ปาแดด 

กองชาง             

รวม 2 27,000               

 
 
 
 






