
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา  สะพาน  อาคาร 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอ ๑๑๓,๙๐๐ บานจัวเหนือ กองชาง

ระบายน้ํา บานสมัยเหนือ หมูที่ ๑ ระบายน้ํา บานสมัยเหนือ หมู ๑ ผิวจราจร กวาง หมู ๑ อบต.สมัย

๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 

มีพิ้นท่ีไมนอยกวา ๒๑๐ ตารางเมตร พรอมวางทอ

คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จํานวน ๖ ทอน

(จากที่นายประสิทธิ์  มะโนมูล ถึง บานนายเปง

สอนดี)

๒ โครงการกอสรางถนน คสล. บานจัวเหนือ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานจัวเหนือ ๓๐๐,๙๐๐ บานจัวเหนือ กองชาง

หมู ๓ หมู ๓ ผิวจราจรกวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หมู ๓ อบต.สมัย

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๖๕๐ 

ตารงเมตร (จากที่นนางวรรณ  ทิพยตา ถึงที่นา

นางเพชร  ยศใจ)

๓ โครงการกอสรางถนน คสล. บานจัวใต กอสรางถนน คสล. บานจัวใต หมู ๖ ผิวจราจร ๒๙,๐๐๐ บานจัวใต กองชาง

 หมู ๖ กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู ๖ อบต.สมัย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๖๒.๕๐ ตารางเมตร 

(จากที่นานายเปรม บุญรมย ถึง บานนายราช  

เตจะ)

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๙ 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา  สะพาน  อาคาร 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการกอสรางถนน คสล. บานสมัยชัย กอสรางถนน คสล. บานสมัยชัย หมู ๗ ผิวจราจร ๓๑๑,๐๐๐ บานสมัยชัย กองชาง

หมู ๗ กวาง ๓ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู ๗ อบต.สมัย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๖๗๒ ตารางเมตร (จากที่นา 

นายตุย  ตาคําปญญา ถึงที่นานายสมศักดิ์ พรมวงั)

๕ โครงการกอสรางถนน คสล. บานจัวสามัคคี กอสราง ถนน คสล. บานจัวสามัคคี หมู ๑๐ ๑๓๒,๐๐๐ บานจัวสามัคคี กองชาง

หมู ๑๐ ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา อบต.สมัย

๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๔๖ 

ตารางเมตร (จากที่นายดนัย คําปวง ถึงที่นา

นายวลัลภ  มานันชัย)

๖ โครงการกอสราง ถนน คสล. บานสมัยเสรี กอสราง ถนน คสล. บานสมัยเสร ีหมู ๑๑ ๑๕๐,๐๐๐ บานสมัยเสรี กองชาง

หมู ๑๑  จุดที่ ๑ ผิวจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หมู ๑๑ อบต.สมัย

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ๒๖๗ 

ตารางเมตร (จากบานนายฉัตรไชย  ฉายศิริ  

ถึงบานนายเสมือน  หลาปวงคํา)

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๑๐

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา  สะพาน  อาคาร 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จุดท่ี ๒ ผิวจราจรกวาง ๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔

ตารางเมตร (จากบานนายฉัตรไชย  สายศิร ิ

ถึงบานนายจันทร  ศิร)ิ

๗ โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสาย ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๓๐๒,๗๐๐ บานเดนนภา กองชาง

ลป.ถ. ๙๘-๐๒๔ หนองปูจั่ง บานเดนนภา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๖๔๐ ตร.ม. หมู ๑๓ อบต.สมัย

หมู ๑๓ (จากที่นานายสุข  หลาปวงคํา ถึงที่นานายวรีนันท

ดวงคํา)

๘ โครงการขยายผิวจราจร คสล. พรอมวางทอ เสริมผิวจาราจร คสล. ๒ ขางทาง หนา ๐.๑๕ เมตร ๒๙๐,๐๐๐ บานจัวใต กองชาง

ระบายน้ําและบอพักน้ํา บานจัวใต หมู ๖ พื้นที่รวมไมนอยกวา ๑๖๖ ตารางเมตร พรอมวาง หมู ๖ อบต.สมัย

ทอ คสล. Ø ๐.๒๐ เมตร จํานวน ๗๖ ทอน และ

ทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓

จํานวน ๘๑ ทอน พรอมบอพักน้ํา คสล. ขนาด

กวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐เมตร

จํานวน ๑๕ บอพัก (จากบานนายสง  ศรีจันทร ถึง

ลําเหมืองหวยกลาง)

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๑ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา  สะพาน  อาคาร 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก จุดที่ ๑ ผิวจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ๓๑๑,๓๐๐ บานปาไผพัฒนา กองชาง

คอนกรีต บานปาไผพัฒนา หมู ๘ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๕๔๐ หมู ๘ อบต.สมัย

ตารางเมตร (จากบานนายประยรู  หลาปวงคํา 

ถึงบานนายพลอย  คําผง)

จุดท่ี ๒ ผิวจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๙๐

ตารางเมตร (จากบานนางจันทร  ขัดมงคล ถึงบาน

นายนุต  คําวงษา)

๑๐ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสาย วางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ๓๐๐,๙๐๐ บานอุมลอง กองชาง

ลป.ถ. ๙๘-๐๐๓ บานจัวกลาง-บานอุมลอง- ๓๙ ทอน , ทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร มอก. หมู ๔ อบต.สมัย

 บานปาไผพัฒนา - บานจัวสามัคค-ี ชั้น ๓ จํานวน ๑๓๒ ทอน,ทอระบายน้ําคอนกรีต

บานจัวใต  บานอุมลอง หมูที๔่ Ø ๐.๒๐ เมตร จํานวน ๑๕ ทอน พรอมบอพักน้ํา คสล.

ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ ม.

หนา ๐.๑๕ เมตร จํานวน ๒๔ บอพัก (จากที่นางกานดา

ตะมาศรี ถึง ลําหวยแมสระ)

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๒ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา  สะพาน  อาคาร 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๑๙๐,๖๐๐ บานสมัยเหนือ กองชาง

บานสมัยเหนือ หมู ๑ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร (จากที่นานางดาว หมู ๑ อบต.สมัย

ใจเรือน ถึงท่ีนานายชัยวฒัน  นวลจันทร)

๑๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๓๐๔,๒๐๐ บานน้ําหลง กองชาง

 บานน้ําหลง หมู ๒ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร (จากอาคารแบงนํ้า หมู ๒ อบต.สมัย

เหมืองบานจัว ถึงที่นานายอาย  อุตมูล)

๑๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๓๓๑,๗๐๐ บานจัวกลาง กองชาง

บานจัวกลาง หมู ๙ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร (จากที่นานางปราณี หมู ๙ อบต.สมัย

สมนะ ถึงที่นานายเลื่อน   หมองเมทา)

๑๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง  ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร  หนา ๑๕๐,๐๐๐ บานสมัยเสรี กองชาง

บานสมัยเสร ี หมู ๑๑ ๐.๑๐ เมตร  ยาว ๙๘ เมตร (ฝาเหล็ก) (จากบาน หมู ๑๑ อบต.สมัย

นายสําเร็จ  สุเม็ง ถึงบานนายนิคม  นันตา)

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๓

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา  สะพาน  อาคาร 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๕ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาดกวาง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร  ๗๐,๐๐๐ บานจัวสามัคคี กองชาง

บานจัวสามัคคี  หมู ๑๐ ยาว  ๕.๐๐ เมตร (จากที่นานายอาย  ดานอินถา หมู ๑๐ อบต.สมัย

ขามลําเหมืองแมวะ)

๑๖ โครงการกอสรางโรงจอดรถองคการบริหาร จํานวน ๙ ชองจอดรถ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.สมัย กองชาง

สวนตําบลสมัย อบต.สมัย

๑๗ โครงการปรับปรุงหองประชุมสภา จํานวน ๑ หลัง ๔๐๐,๐๐๐ อบต.สมั้ย กองชาง

องคการบริหารสวนตําบลสมัย อบต.สมัย

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๔

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานแหลงน้ํา

กลยุทธที่ ๑  การพฒันาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค  บริโภค 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอเถิน เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค    สาขา ๓๐๐,๐๐๐ ตําบลสมัย กองชาง

อําเภอเถิน  เพื่อขยายเขตระบบประปา ภายใน อบต.สมัย

ตําบลสมัย

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๕ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานแหลงน้ํา

กลยุทธที่ ๑  การพฒันาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่ง  สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ๘๖,๐๐๐ ตําบลสมัย กองชาง

ลําหวยสมัย บานจัวเหนือ  หมู ๓ (ลําหวยสมัย  บานนางจันทร   ศรีจันทร) อบต.สมัย

2 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่ง สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร (ลําหวยแมมอด ๓๐๒,๙๐๐ ตําบลสมัย กองชาง

บานสมัย หมูที่ ๕ ศาลาประชาคมประจําหมูบาน) อบต.สมัย

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๖ 



ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การแกไขปญหาความยากจนและการสงเสริมอาชีพ  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ คาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ มีคา ๓๕,๑๙๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ใขจายประกอบดวย คาตอบแทนวทิยากร คาวัสดุ

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการและ

คาใชจายอ่ืน ๆที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ

๒ อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ ตามหนังสือที่วาการอําเภอสบปราบ ที่ ลป ๒๐,๐๐๐ อําเภอสบปราบ สํานักปลัด

โครงการจัดงานรืนเริงฤดูหนาวและของดี ๐๙๑๘/ว๐๒๐๔  ลงวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๓

นครลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓ อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอสบปราบ ตามหนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ ๓๐,๐๐๐ อําเภอสบปราบ สํานักปลัด

ที่ กอ.ลป. ๐๙.๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐  มกราคม 

๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๗ 



ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การพัฒนาดานการเกษตร  

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ วัสดุการเกษตร  -คาวัสดุการเกษตรสงเสริมอาชีพราษฎรในการ ๑๐๐,๐๐๐ อําเภอสบปราบ สํานักปลัด

(ปุย , ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ   จัดซื้อไนโตรเจนเหลวทําความเย็นเก็บรักษา

ปจจัยการผลิตอื่น ๆ)   พันธุกรรมสัตว

 -คาจัดซื้อวสัดุการเกษตรตางๆ เพื่อชวยเหลือ

  ราษฎรในการแกไขปญหาความยากจน เพ่ือลด

  รายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาสตามนโยบาย

  รัฐบาล

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๘ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาดานสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการภาคีลดเสี่ยงลดโรค ดวยสมุนไพร เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการภาคีลดเสี่ยง ๑๕,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ลดโรค ดวยสมุนไพร มีคาใชจายประกอบดวย

คาตอบแทนวทิยากร คาวัสดุ คาอาหารเครื่องดื่ม

คาปายโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน

ในโครงการ ฯลฯ

๒ โครงการอาสาสมัครวัยเรียน สรางสุขภาพดี เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอาสาสมัครวัยเรียน ๒๘,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

สรางสุขภาพดี มีคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทนวทิยากร คาวัสดุ คาอาหารเครื่องดื่ม 

คาปายโครงการและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน

ในโครงการ ฯลฯ

๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ จายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม ๒๖๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

พระราชดําริ ๑-๑๓ โครงการพระราชดําริ หมู ๑-๑๓ ตําบลสมัย หมูละ

๒๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐานในเขต อบต. สมัย (ตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถ่ินดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๑๙ 

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาดานสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ๑๒๔,๒๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ทองถ่ินหรือพื้นที่ ระดับทองถ่ินหรือพื้นที่เพ่ือการสรางเสรมิสุขภาพ

การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จําเปนตอสุขภาพ

และการดํารงชีวิต โดยสมทบรอยละ ๔๐ ของ

บริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑)

และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค ๓๖,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบา คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา มีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวัสดุ คาปายโครงการและคาใช

จายอ่ืนๆ ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ

อบรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๒๐ 

แบบ ผด.๐๒



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายก อบต. ๖๐๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

หรือเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

๒ คาใชจายในการพัฒนาแผนที่ภาษี เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษี ๑๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

และลงทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร

สวนตําบลสมัย

๓ โครงการฝกอบรมใหความรูดานยาเสพติด เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมให ๑๕,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ใหกับเยาวชนในเขตองคการบริหารสวน ความรูดานยาเสพติดใหกับเยาวชนในเขตองค

ตําบลสมัย การบริหารสวนตําบลสมัย โดยคาใชจายประกอบ

ดวย คาตอบแทนวทิยากร คาวัสดุ คาอาหาร

และเคร่ืองดื่ม คาปายโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ

ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๒๑ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการสราง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและ ๓๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ความปรองดองสมานฉันท สนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันท

ดานตางๆ เชน การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ,
การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย , การจัดฝกอบรมประชุม

ชี้แจงทําความเขาใจเพื่อทัศนคติและจิตสํานึกที่

ดีงาม ในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเนน

การมีสวนรวมของชุมชน , การจัดกิจกรรมและ

โครงการในการปองกันสถาบันชาติ โดยเฉพาะ

สถาบันพระมหากษัตริย

๒ คาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริม เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนและสง ๖๕,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

กิจกรรมดานกีฬา เสริมกิจกรรมดานกีฬาเพื่อแกไขปญหายาเสพติด

แกหนวยงานหรือทีมกีฬาซึ่งเปนตัวแทนของ

ตําบลสมัยเขาแขงขันในการจัดการแขงขันกีฬา

ตางๆ และรวมถึงคาใชจายในการจัดการแขงขัน

กีฬาขององคการบริหารสวนตําบลสมัย ฯลฯ

ที่

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๒๒ 

แบบ ผด.๐๒



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ โครงการกิจกรรมติดปายยประชาสัมพันธ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกิจกรรมติดปาย ๗,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

กรณีพบเห็นทุจริต ประชาสัมพันธกรณพีบเห็นทุจริต โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาปายประชาสัมพันธและคาใชจาย

อ่ืนๆ ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๒๓

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

ที่ โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการฝกอบรม เจาหนาที่และอาสาสมัคร เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง, ๓๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน หลักสูตรทบทวนใหกับเจาหนาที่และอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

๒ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและ ๔,๕๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๔ ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ป ๒๕๖๔

ของ อบต.สมัย มีคาใชจายประกอบดวย คาปาย

โครงการ คาอํานวยการอ่ืนๆ ที่จําเปนของจุดบริการ

เชน น้ํา , น้ําแข็ง ,กาแฟ , ผาเย็น ฯลฯ

๓ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลด ๔,๕๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๖๔ อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๖๔

ของ อบต.สมัย มีคาใชจายประกอบดวย คาปาย

โครงการ คาอํานวยการอ่ืนๆ ที่จําเปนของจุดบริการ

เชน น้ํา , น้ําแข็ง ,กาแฟ , ผาเย็น ฯลฯ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๒๔ 

แบบ ผด.๐๒



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการปองกันภัยพิบัติในชุมชนและ เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกันพิบัติ ๓๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

เตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน ป ๒๕๖๔ ในชุมชนและเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน

ป ๒๕๖๔  มีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน

วทิยากร คาวสัดุ คาอาหารเครื่องดื่ม คาปาย

โครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน

ในโครงการ ฯลฯ

๕ โครงการอบรมสงเสรมิกลุมสตรี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสรมิ ๑๒,๖๗๕ ตําบลสมัย สํานักปลัด

กลุมสตรี มีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน

วทิยากร คาวสัดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย

โครงการและคาใชจายอ่ืนๆที่จําเปนในโครงการ 

ฯลฯ

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๒๕ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการชุดปฏิบัติการ ๘๖,๕๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน

ตําบลสมัย ตําบลสมัย มีคาใชจายประกอบดวยคาตอบแทน

วทิยากร คาวสัดุ คาอาหารเครื่องดื่ม คาปาย

โครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน

ในโครงการ ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๒๖ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนาดานการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการวิถีธรรม สูการดําเนินชีวติ สําหรับ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวิถีธรรม สูการ ๑๐,๗๕๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ผูสูงอายุ ดําเนินชีวิต สําหรับผูสูงอายุมีคาใชจายประกอบดวย

คาตอบแทนวทิยากร คาวัสดุคาอาหารและเครื่องดื่ม

คาปายโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนใน

โครงการ ฯลฯ

๒ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟู เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิง ๑๒,๖๗๕ ตําบลสมัย สํานักปลัด

สมรรถภาพผูพิการโดยญาติ ปฏิบัติการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยญาติ มีคา

ใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการและ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนในโครงการ ฯลฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๒๗ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนาดานการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส เพื่อจายเปนคาเบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส จํานวน ๗๒,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

 ๑๒ คน ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ินดวนท่ีสุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ืองการซักซอมแนวทางการ

ตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจายเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส)

๒ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบลสมัย ๑๕,๒๓๔,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

ดวนท่ีสุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒  ลงวนัที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ืองการซักซอมแนวทางการ

ตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจายเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอาย)ุ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๒๘ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนาดานการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการในตําบลสมัย ๓,๘๒๐,๘๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ดวนท่ีสุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒  ลงวนัที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ืองการซักซอมแนวทางการ

ตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจายเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ)

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๒๙ 

แบบ ผด.๐๒

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการศกึษา กีฬาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาและสงเสริมการศกึษา 

แผนงานการศกึษา

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คาวัสดุอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียนและศูนย  -คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของเด็กเล็กศูนยพัฒนา ๑๙๙,๒๘๕ ตําบลสมัย สํานักปลัด

เด็กเล็ก ๕ ศูนย เด็กเล็ก หมูที่ ๑-๕ จํานวน ๑๐๔ คนๆละ 

๗.๓๗ บาท/คน  จํานวน ๒๖๐ วัน/ศูนย

 -คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของเด็กนักเรียนระดับ ๗๓๕,๘๒๑

ประถม ๑-๖ จํานวน ๕ โรงเรียน จํานวน ๓๘๔ คน

คนละ ๗.๓๗ บาท/คน จํานวน ๒๖๐ วัน/โรงเรียน

๒ อุดหนุนโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนในเขต ๑,๕๓๖,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ตําบลสมัย จํานวน ๕ โรง องคการบริหารสวนตําบลสมัย ตามโครงการ

อาหารกลางวัน จํานวน ๕ โรง ๓๘๔ คนๆละ

๒๐ บาท ๒๐๐ วัน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนท่ีสุด มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔

กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

แบบ ผด.๐๒

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๓๐ 

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการศกึษา กีฬาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูปญญาทองถิ่น 

แผนงานการศกึษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสบปราบ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ๑๐,๐๐๐ จังหวัดลําปาง สํานักปลัด

โครงการมหกรรมกองปูจาจังหวัดลําปาง สบปราบ ตามโครงการมหกรรมกองปูจาจังหวัด

ครั้งท่ี ๒๐ ประจําป ๒๕๖๔ ลําปาง ครั้งที่ ๒๐ ประจําป ๒๕๖๔ ท่ีขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ ตามหนังสือสภาวัฒน

ธรรมอําเภอสบปราบ ท่ี วธ.สป. ๐๐๒/๒๕๖๓

ลงวนัที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓

๒ อุดหนุนกรรมการหมูบานงานประเพณี เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกรรมการหมูบาน ๕๐,๐๐๐ หมูที่ ๓ สํานักปลัด

พระธาตุ บานจัว หมู ๓ บานจัว หมูที่ ๓ ตามโครงการสืบสานประเพณี

สรงนํ้าพระธาตุ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ตามหนังสือ ที่  พิเศษ/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๓

 กรกฏาคม  ๒๕๖๓

๓ อุดหนุนกรรมการหมูบาน บานปาไผพัฒนา เพื่อจายเปนเงินอุดนุนใหกับกรรมการหมูบาน ๕๐,๐๐๐ หมูที่ ๘ สํานักปลัด

หมู ๘ บานปาไผพัฒนา หมู ๘ ตามโครงการงาน

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุมอนทันใจ ที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ ตามหนังสือ 

ที่ พิเศษ/ ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ๓๑ 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แบบ ผด.๐๒

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการศกึษา กีฬาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูปญญาทองถิ่น 

แผนงานการศกึษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ อุดหนุนกรรมการหมูบาน บานสมัยเสรี เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกรรมการหมูบาน ๕๐,๐๐๐ หมูท่ี ๑๑ สํานักปลัด

หมู ๑๑ บานสมัยเสรี หมูที่ ๑๑ ตามโครงการงานประเพณี

ทรงนํ้าพระธาตุสมัย ที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ตามหนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๖๓   

 ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

๕ อุดหนุนกรรมการหมูบาน บานจัว หมู ๓ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกรรมการหมูบาน ๕๐,๐๐๐ หมูที่ ๓ สํานักปลัด

บานจัว หมูที่ ๓ ตามโครงการอบรมผูนําทาง

ศาสนาและผูนําทองถ่ิน ที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ตามหนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๖๓

ลงวนัที่  ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓

๖ อุดหนุนกรรมการหมูบาน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกรรมการหมูบาน ๕๐,๐๐๐ หมูท่ี ๑๒ สํานักปลัด

บานน้ําหลงสันติสุข หมูที่ ๑๒ บานน้ําหลงสันติสุข หมูที่ ๑๒ ตามโครงการ

ประเพณีทรงน้ําพระธาตุสมัย ที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ตามหนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๖๓   

 ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด.๐๒

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๓๒ 

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการศกึษา กีฬาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูปญญาทองถิ่น 

แผนงานการศกึษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการจัดงานวันผูสูงอายุตําบลสมัย เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันผูสูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตําบลสมัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารและเครื่องดื่ม

คาสถานที่ คาเครื่องขยายเสียง คารางวัล และ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนในโครงการ ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๓๓ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการศกึษา กีฬาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาดานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงานดานการศกึษา

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คาใชจายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหาร ๕๐๙,๖๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ศูนยเด็กเล็ก ๕ ศูนย กลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ ๑-๕

จํานวน ๑๐๔ คนๆละ ๒๐ บาท/คน จํานวน

๒๔๕ วัน/ศูนย

๒ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร  - คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๗๖,๘๐๐ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

สถานศึกษา หมูที๑่-๕จํานวน ๑๐๔ คนๆละ ๑,๗๐๐บาท/ป/คน เด็กเล็กภายใน

 - คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา ๖๔,๔๑๐ ตําบลสมัย

เด็กเล็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ป หมูท่ี ๑-๕ แยกเปน

   - คาหนังสือเรียน จํานวน ๕๗ คนๆละ 

     ๒๐๐ บาทป/คน

   - คาอุปกรณการเรียน จํานวน ๕๗ คน ๆละ

     ๒๐๐ บาท/ป/คน

   - คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน ๕๗ คนๆละ

     ๓๐๐ บาท/ป/คน

   - คากิจการพัฒนาผูเรียน จํานวน ๕๗ คนๆละ

     ๔๓๐ บาท/ป/คน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๓๔ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการศกึษา กีฬาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาดานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงานดานการศกึษา

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู ๒ เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู ๒ ๒๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

ตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง เด็กเล็ก หมู ๒

จํานวน  ๑  หลัง

๔ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู ๔ เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู ๔ ๒๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

ตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง เด็กเล็ก หมู ๔

จํานวน  ๑  หลัง

๕ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู ๙ เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู ๙ ๒๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

ตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง เด็กเล็ก หมู ๙

จํานวน  ๑  หลัง

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๓๕ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนาดานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ วัสดุกีฬา เพื่อจายเปนคาวัสดุดนตรี เชน  หวงยาง ๑๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกเชรบอล

ไมแบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไมเทนนิส 

ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ

ตะกราแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขายตระกรอ

ตาขายวอลเลยบอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลา

ลูกทุมนํ้าหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขาย

ตะกรอ เสาตาขายวอลเลยบอล

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย ๓๖ 



ยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข ๓๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ไฟปาและหมอกควนั ปญหาไฟปาและหมอกควนั ป ๒๕๖๔  

ของ อบต.สมัย มีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน

วทิยากร คาวสัดุ คาอาหารเครื่องดื่ม คาปาย

โครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนโครงการ ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๓๗ 

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการเครือขายจัดการขยะมูลฝอย เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเครือขายจัดการ ๓๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ตําบลสมัย ขยะมูลฝอยตําบลสมัย มีคาใชจายประกอบดวย

คาตอบแทนวทิยากร คาวัสดุ คาอาหารเครื่องดื่ม

คาปายโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนใน

โครงการ ฯลฯ

๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือศักยภาพ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมและศึกษา ๕๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ดานการจัดการขยะมูลฝอยตําบลสมัย ดูงานเพื่อศักยภาพดานการจัดการขยะมูลฝอย

ตําบลสมัย มีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน

วทิยากร คาวสัดุ คาอาหารเครื่องดื่ม คาปาย

โครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในโครงการ

ฯลฯ

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๓๘ 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แบบ ผด.๐๒

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาดานการปรับปรุง การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คาใชจายในการฝกอบรมจริยธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมจริยธรรม ๑๐,๗๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร

คาวัสดุ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาปายโครงการ

และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ

๒ คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาและ ๒๕๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานเพ่ิมความรูในดานตางๆ ใหกับสมาชิก

สภาฯ ,พนักงาน,ลูกจาง,ประชาชน,เยาวชน และ

ผูนํากลุมตางๆ ฯลฯ

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๓๙ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาดานการปรับปรุง การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ๒๕๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

อบรม,ประชุม,สัมมนา หลักสูตรตางๆ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรใหแก

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางและ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เชน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง

ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน

คาลงทะเบียนการฝกอบรมสัมมาตาง ๆ หรือเขา

รับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ เพื่อพัฒนา

บุคลากรทองถ่ิน ฯลฯ

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๐ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่



ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาดานการสงเสริมการรับรูขาวสารของชุมชน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คาใชจายตามโครงการรวมมือระหวาง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรวมมือระหวาง ๒๕,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประสานงานระหวาง

(ศูนยขอมูลขาวสาร) องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองและ

ระหวางปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานราชการ

อ่ืนๆ เพื่อจัดใหมีฐานขอมูลไวสําหรับบริการ

ประชาชน

๒ โครงการอบรมใหความรู พรบ.ขอมูล เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรู ๑๐,๗๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ขาวสาร พรบ. ขอมูลขาวสารโดยมีคาใชจายประกอบดวย

คาตอบแทนวทิยากร คาวัสดุ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาปายโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ

ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๑ 



งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ตูสาขาโทรศัพท ๓ สายนอก ๘ สายใน จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมี ๒๐,๐๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

พรอมเครื่องคียการด ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

๒ เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA   - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐ VA ๗,๕๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

จํานวน ๓ เครื่อง  (๔๘๐ Watts) กองคลัง

 - สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา ๑๕ นาที

๓ ตูเหล็กบานกระจก จํานวน ๑ ตู จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เน่ืองจากไมมี ๓,๙๐๐

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

๔ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒๒๐๐๐ ตําบลสมัย กองคลัง

แบบที่ ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  ๔ แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวยมีหนวย

จํานวน ๑ เครื่อง ความจํา Cache Memory ขนาดไมนอยกวา

๖ MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม

นอยกวา ๓.๐ GHz 

 -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือ ดีกวา ดังนี้

 ๑. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยดจากแผงวงจร

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๒ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีครุภัณฑ



งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลักที่มีหนวยความจําไมนอยกวา ๒ GB 

 ๒.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู

ภายในหนวยประมวลผลกลางแบบ Graphics

Processong Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลัก

 ๓.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ

สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ

ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB 

 -มีหนวยความจําเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา

ขนาดความจําไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา

๒๕๐ GB จํานวน ๑ หนวย

 -มี DVD RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐ Base-T

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง

 -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB  ๒.๐ 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๓ ชอง

รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๓ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

รายการครุภัณฑ



งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -มีแปนพิมพและเมาส

 -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน

๑ หนวย

๕ คอมพิวเตอร(โนดบุค)สําหรับประมวลผล  -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา ๔ ๒๒,๐๐๐

จํานวน ๑ เครื่อง แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังน้ี

 ๑.ในกรณทีี่มีความจําแบบ CACHE Memory)

รวมในระดับเดียวกันขนาดไมนอยกวา ๔ MB

ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา

๒.๓ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 

๑๐ แกนหรือ

๒.ในกรณทีี่มีหนวยความจํา แบบ Cache 

Memory รวมในระดับเดียวกัน ขนาดไมนอยกวา

๖ MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณทีี่เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดกรณี

ที่ตองใชความสารารถในการประมวลผลสูง

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๔ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

บัญชีครุภัณฑ

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๘ GB กองคลัง

 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา

ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid

State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB

จํานวน ๑ หนวย

 -มีจอภาพที่รองรบัความละเอียดไมนอยกวา

๑,๓๖๖ x ๗๖๘ pixel และมีขนาดไมนอยกวา

๑๒ นิ้ว

 -มีชองเชื่อมตอ (Internal) แบบ USB ๒.๐ หรือ

ดีกวาไมนอยกวา ๓ ชอง

 -มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน

ไมนอยกวา ๑ ชอง

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Networt 

Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐ Base - T

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง

 -สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE

๘๐๒,๑๑b , g , n , ac ) และ Bluetooth

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๕ 

รายละเอียดของครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๓)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

บัญชีครุภัณฑ

รายการครุภัณฑ



งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง  -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก ๔,๓๐๐ ตําบลสมัย สํานักปลัด

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต

จํานวน  ๑  เคร่ือง  -มีความละเอียดในการพิมพ ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

 -มีความเร็วในการเรงขาวดําไมนอยกวา ๒๐ หนา

ตอหนาท(ีppm) หรือ ภาพตอวินาที (ipm)

 -มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา ๑๐ หนา

ตอหนาท(ีppm) หรือ ภาพตอวินาที (ipm)

 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ

ดีกวา ไมนอยกวา ๑ ชอง

 -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๕๐ แผน

 -สามารถใชไดกับ A๔ , Letter , Legal และ 

Custom

๗ เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ  -ขนาดที่กําหนดมีขนาดไมต่ํากวา ๓๖,๐๐๐ บีทียู ๕๕,๔๐๐ ตําบลสมัย กองคลัง

แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด  -ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

๓๖,๐๐๐ บีทียู  -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทํา

ความเย็นขนาดไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ตองไดรบั

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕

 -ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูป

ทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบาย

รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

รายการครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๖ 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แบบ ผด.๐๒



งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ความรอนจากโรงงานเดียวกัน

 -มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

 -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน

ธนัวาคม ๒๕๖๒

๘ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  -มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๖ ๓๐,๐๐๐ ตําบลสมัย กองชาง

แบบที่ ๒ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

จํานวน ๑ เครื่อง พื้นฐานไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญณาณนาฬิกาไดในกรณทีี่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย 

 -มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจํา 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๑๒ MB

 -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังน้ี

 ๑. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก

ที่มีนวยความจําไมนอยกวา ๒ GB หรือ

 ๒. มีหนายประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ง

อยูภายในหนวยประมวลผลกลางแบบ Graphics

Processong Unit ที่สามารถใชหนวยความจํา

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๗ 

แบบ ผด.๐๒

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

บัญชีครุภัณฑ

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ

 ๓. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ

สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ

ดีกวา ขนาดความจําไมนอยกวา ๒ TB หรือชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา

๔๘๐ GB จํานวน ๑ หนวย

 -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Networt 

Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐ Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชองทาง

 -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ

ดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง

 -มีแปนพิมพและเมาส

 -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว

จํานวน ๑ หนวย

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๘ 

แบบ ผด.๐๒

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

บัญชีครุภัณฑ

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ ครภุัณฑอื่นๆ (เสาไฟฟา) จํานวน ๖๕ ตน  -เสาไฟฟาขนาด ๐.๑๙ x ๐.๑๙ เมตร ปลายเสา ๒๙๒,๕๐๐ ตําบลสมัย กองชาง

ขนาด ๐.๑๒ x ๐.๑๒ เมตร ยาว ๘ เมตร  

พรอมติดตั้งในเขต อบต.สมัย จํานวน ๖๕ ตนๆละ

๔,๕๐๐ บาท

 -จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เน่ืองจากไมมี

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ พ.ศ

๒๕๖๓

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

บัญชีครุภัณฑ

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ๔๙ 

แบบ ผด.๐๒


