แผนการดาเนินงาน
ปี พ.ศ.๒๕62
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

คานา
แผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำเป็นแผน
ดำเนินงำนที่แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนิน กำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ รวมถึงหน่วยงำนส่วนรำชกำร เอกชน รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
จะมีกำรดำเนินงำนในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ โดยมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ เพื่อให้
แนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพต่อไป
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
กันยำยน 2561

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
-บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

1
3
3

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศึกษา
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการเกษตร
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานงบกลาง
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการเกษตร
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานงบกลาง
******************************

5
10
17
22
24
28
30
32
34
35
44
46
47

ส่วนที่ 1 บทนำ
บทนำ
เพื่อให้การพัฒ นาตาบลป่าก่อดา เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงิน สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนิ นงาน คือ แผนการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดา ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตาบลป่าก่อดา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบู รณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
๒. เพื่อเป็ น เครื่องมือส าคัญ ในการบริห ารงานของผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อกาหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓ โครงการ /กิจกรรมการพัฒ นาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๕ โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่

-2ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้น ตอนที่ ๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รัฐ วิ ส าหกิจ และของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ปรากฏอยู่ ในแผนพั ฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดหรือแผนพั ฒ นาจังหวัด แล้ ว จัดทาร่า งแผนการ
ดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนิ น งานเป็ น แผนงานเพื่ อให้ ท ราบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะนาไปใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริ หารงานท้องถิ่นเพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดาเนินการประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*************************
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ส่วนที่ ๒

แบบ ผด.๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจ
และสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

10

10.87

3,630,000

25.27

กองช่าง

10

10.87

3,630,000

25.27

14
10
24

15.22
10.87
26.09

1,457,740
400,000
1,857,740

10.15
2.79
12.93

กองการศึกษา
กองการศึกษา

4
12

4.35
13.05

200,000
220,000

1.40
1.53

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

แบบ ผด.๑
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แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง

3
3

3.26
3.26

70,000
6,846,100

0.49
47.64

22

23.92

7,336,100

51.06

1
1
2

1.09
1.09
2.18

50,000
10,000
60,000

0.35
0.07
0.42

20

21.74

756,500

5.27

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง

6
6
4

6.53
6.53
4.35

165,000
130,000
434,500

1.15
0.91
3.03

รวม
รวมทั้งสิ้น

36
92

39.13
100

1,486,000
14,369,840

10.35
100

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง
แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด/
กองคลัง

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด/
กองช่าง

-5ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
รายละเอียดของ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
ที่
โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
.
1 ก่อสร้างถนน คสล. -ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ 450,000 พื้นที่ ม.1 กองช่าง
ต.ป่าก่อดา
ซอย 10 หมู่ที่ 1 (ต่อ ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
จากของเดิม)
177 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
708 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนและรายการที่กาหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 71
ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติหน้า
34/64

-6ที่
2

3

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
.
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ -ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อม 450,000 พืน้ ที่ ม.6 กองช่าง
ต.ป่าก่อดา
ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต. หมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อดา (ต่อจาก
ป่าก่อดา (ต่อจาก
ของเดิม) ยาว 177 เมตร หนา
ของเดิม)
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 708 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนและรายการที่กาหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1หน้าที่ 78
ลาดับที่ 43 ข้อบัญญัติหน้า
34/64
ก่อสร้างถนน คสล. -ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่
450,000 พื้นที่ ม.5 กองช่าง
ต.ป่าก่อดา
พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 ทาง ซอย 3 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง
(ดงเย็น) หมู่ที่ 5
4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 708 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนและรายการที่กาหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 7 ลาดับ
ที่ 18 ข้อบัญญัติหน้า 34/64
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ผด.2

-7ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

4 ก่อสร้างฝาย คสล.
-ก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมมีประตู
พร้อมมีประตูปิด-เปิด ปิด-เปิด ลาน้าร่องกั้ง หมู่ที่ 4
ลาน้าร่องกั้ง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10
เมตร สูง 2.50 เมตร ตามรูปแบบ
รายการทีก่ าหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยน
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่
75 ลาดับที่ 28 ข้อบัญญัติหน้า
35/64
5 ก่อสร้างรั้ว อบต.
-ก่อสร้างรั้ว อบต.ป่าก่อดา ขนาด
ป่าก่อดา
ความยาว 260 เมตร สูง 1.50
เมตร ตามรูปแบบรายการที่กาหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยน ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
หน้าที่ 81 ลาดับที่ 61 ข้อบัญญัติ
หน้า 35/64

ผด.2

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
.
450,000 พืน้ ที่ ม.4 กองช่าง
ต.ป่าก่อดา

400,000 พื้นที่ อบต.
ป่าก่อดา

กองช่าง

-8ที่
6

7

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินการ
(บาท)
ก่อสร้างรางระบายน้า -ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝา 400,000 พื้นที่ ม.11
ต.ป่าก่อดา
พร้อมฝาปิด ซอย 4 ปิด ซอย 4 หมู่ที่ 11 ขนาด
หมู่ที่ 11
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60
เมตร ยาว 120 เมตร ตาม
รูปแบบรายการที่กาหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยน ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 9
ลาดับที่ 26 ข้อบัญญัติหน้า
35/64
ก่อสร้างโรงจอดรถ -ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.
340,000 พื้นที่ อบต.
ป่าก่อดา
อบต.ป่าก่อดา
ป่าก่อดา ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 26 เมตร ตามรูปแบบ
รายการทีก่ าหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยน ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่
1 หน้าที่ 81 ลาดับที่ 60
ข้อบัญญัติหน้า 35/64

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่
8

9

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ผด.2

งบประมาณ สถานที่
ดาเนินการ
(บาท)
270,000 พืน้ ที่ ม.2

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ ม.2
ต.ป่าก่อดา

กองช่าง

เจาะบ่อบาดาลระบบ -เจาะบ่อบาดาลระบบประปา
ประปา หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2 ลึกไม่น้อยกว่า 100
เมตร ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 5
ลบ.ม.ต่อชม. ตามรูปแบบ
รายการที่กาหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยน ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่
1 หน้าที่ 72 ลาดับที่ 11
ข้อบัญญัติหน้า 35/64
ปรับปรุงระบบท่อ
-ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 270,000
ประปา หมู่ที่ 3
3 บ้านต้นม่วง ตามรูปแบบ
รายการที่กาหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยน ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่
1 หน้าที่ 74 ลาดับที่ 19
ข้อบัญญัติหน้า 35/64

ต.ป่าก่อดา

กองช่าง

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่
10

โครงการ / กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
ดาเนินการ
(บาท)
-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 150,000 พืน้ ที่ เขต
อบต.
และสิ่งก่อสร้างก่อสร้าง ตาม
ป่าก่อดา
รูปแบบรายการที่ อบต.
ป่าก่อดา กาหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) แบบ ผ01
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 102
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
37/64

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

กองช่าง

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ผด.2
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่
หน่วย
ที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ 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

โครงการพัฒนาทักษะ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ศักยภาพเด็กและ
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
เยาวชน
ตามโครงการพัฒนาทักษะ
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 87
ลาดับที่ 9 ข้อบัญญัติหน้า
31/64

20,000

อบต.ป่าก่อดา

กอง
การศึกษา

- 12 ที่

โครงการ / กิจกรรม

2

โครงการการเรียนรู้/
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

3

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการการเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่
86 ลาดับที่ 7 ข้อบัญญัติหน้า
33/64
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งจัด
สถานที่ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 86
ลาดับที่ 6ข้อบัญญัติหน้า
34/64

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

20,000

เขตพื้นที่
อบต.ป่าก่อดา

กอง
การศึกษาฯ

38,000

อบต.ป่าก่อดา

กอง
การศึกษาฯ

- 13 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการพัฒนา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ศักยภาพเด็กนักเรียน ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
อบต.ป่าก่อดา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ป่าก่อดา เช่น ค่าตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 2
หน้าที่ 86 ลาดับที่ 4
ข้อบัญญัติหน้า 34/64
5 โครงการศึกษาแหล่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เรียนรู้นอกสถานที่
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 85
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
34/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

10,000

ศพด.อบต.
ป่าก่อดา

กองการศึกษา
ฯ

20,000

อ.แม่ลาว

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-14 ที่
6

7

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
สถานศึกษา (ค่า
เล็ก อบต.ป่าก่อดา จานวน
จัดการเรียนการสอน 1 ศูนย์ 65 คน คนละ
ของศพด.)
1,700 บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่
101 ลาดับที่ 14
ข้อบัญญัติหน้า 35/64
โครงการสนับสนุน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร
กลางวันสาหรับเด็กในศูนย์
สถานศึกษา (สนับสนุน พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อ
อาหารกลางวันของ
ดา จานวน 1 ศูนย์ 65 คน
ศพด.อบต.ป่าก่อดา) จานวน 245 วัน ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 86
ลาดับที่ 5 ข้อบัญญัติหน้า
35/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

110,500

ศพด.อบต.
ป่าก่อดา

กอง
การศึกษาฯ

318,500

ศพด.อบต.
ป่าก่อดา

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่
8

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศพด.)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัด
การศึกษาสาหรับของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อ
ดา สาหรับเด็กปฐมวัย อายุ
3-5 ปี
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ
200บาท/ปี จานวน 40
คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200บาท/ปี จานวน
40 คน
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300บาท/ปี จานวน
40 คน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ 430บาท/ปี
จานวน 40 คน ข้อบัญญัติ
หน้า 35/64

งบประมาณ
45,200

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ศพด.อบต.
ป่าก่อดา

กอง
การศึกษาฯ

ผด.2
พ.ศ.2562

พ.ศ.2561
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 ที่
9

โครงการ / กิจกรรม
ส่งเสริมกิจกรรมของ
ศพด.อบต.ป่าก่อดา

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศพด.อบต.
ป่าก่อดา เช่นค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 86
ลาดับที่ 5 ข้อบัญญัติหน้า
35/64

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ศพด.อบต.
ป่าก่อดา

กอง
การศึกษาฯ

ผด.2
พ.ศ.2562

พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-17 ที่
10

11

โครงการ / กิจกรรม
ค่าอาหารเสริม (นม)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) สาหรับเด็กเล็กและ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2
โรงเรียนและศพด.อบต.
ป่าก่อดา จานวน 1 ศูนย์
จานวน 260 วัน ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แบบ ผ01
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่
185 ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติ
หน้า 36/64
อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหาร
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน กลางวันให้นักเรียนโรงเรียน
โป่งมอญ (เงินอุดหนุน บ้านโป่งมอญ จานวน 76
สาหรับสนับสนุน
คน จานวน 200 วัน
อาหารกลางวัน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) แบบ
ผ01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่
107 ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติ
หน้า 37/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

384,540

ศพด.อบต.
ป่าก่อดา
โรงเรียนบ้าน
โป่งมอญ
โรงเรียนบ้าน
แม่ผง

กอง
การศึกษาฯ

304,000

โรงเรียนบ้าน
โป่งมอญ

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 18ที่
12

13

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สนับสนุนการดาเนิน
โป่งมอญ (โครงการ
กิจกรรมตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
ฝึกอบรมส่งเสริม
สุนทรียภาพและ
สุนทรียภาพและอนุรักษ์
อนุรักษ์วัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏ
ท้องถิ่น)
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่
108 ลาดับที่ 4 ข้อบัญญัติ
หน้า 37/64
อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหาร
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน กลางวันให้นักเรียนโรงเรียน
แม่ผง (เงินอุดหนุน
บ้านแม่ผง จานวน 33 คน
สาหรับสนับสนุน
จานวน 200 วัน ปรากฏ
อาหารกลางวัน)
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แบบ ผ01
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่
109 ลาดับที่ 8 ข้อบัญญัติ
หน้า 38/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

10,000

โรงเรียนบ้าน
โป่งมอญ

กอง
การศึกษาฯ

132,000

โรงเรียนบ้าน
แม่ผง

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 19 ที่
14

โครงการ / กิจกรรม
อุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แม่ผง (โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่
109 ลาดับที่ 9 ข้อบัญญัติ
หน้า 38/64

งบประมาณ
25,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

โรงเรียนบ้าน
แม่ผง

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 20 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

2

โครงการแข่งขันกีฬา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประชาชนตาบล
ในการจัดกิจกรรมตาม
ป่าก่อดา
โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตาบลป่าก่อดา
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ จ้าง
เหมาคาความสะอาด ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าติดตั้งรื้อถอน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้าที่ 89 ลาดับที่ 9
ข้อบัญญัติหน้า 52/64
โครงการจัดส่งนักกีฬา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
เข้าร่วมกีฬาระดับ
ในการจัดกิจส่งนักกีฬาเข้า
ต่างๆ
ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมารถ
ค่าผู้ควบคุมผู้ฝึกสอน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้าที่ 89 ลาดับที่ 10
ข้อบัญญัติหน้า 53/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

120,000

ตาบล
ป่าก่อดา

กองการศึกษาฯ

30,000

พื้นที่
จังหวัด
เชียงราย

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่
3

4

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีลอย
กระทง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการสืบสานจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เช่น
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าติดตั้งรื้อถอน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้าที่ 88 ลาดับที่ 9
ข้อบัญญัติหน้า 54/64
โครงการสืบสานจัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
งานประเพณีสงกรานต์ ในการจัดกิจกรรมตาม
รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ (ปี๋ โครงการสืบสานจัดงาน
ใหม่เมือง)
ประเพณีสงกรานต์รดน้าดา
หัวผู้สูงอายุ (ปี๋ใหม่เมือง)
เช่นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
ข้อบัญญัติหน้า 54/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

80,000

ตาบล
ป่าก่อดา

กองการศึกษาฯ

80,000

อบต.
ป่าก่อดา

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 22 ที่

โครงการ / กิจกรรม

5

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงน้า
พระธาตุไชยสิทธิ์ หมู่ที่
11

6

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงน้า
พระธาตุมณีนาถ
สันต้นม่วง หมู่ที่ 3

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการสืบสานจัดงาน
ประเพณีสรงน้าพระธาตุไชย
สิทธิ์ หมู่ที่ 11 เช่นค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า ค่า
วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้าที่ 88 ลาดับที่ 4
ข้อบัญญัติหน้า 54/64
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการสืบสานจัดงาน
ประเพณีสรงน้าพระธาตุมณี
นาถสันต้นม่วง หมู่ที่ 3เช่น
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า ค่า
วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้าที่ 88 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 55/64

งบประมาณ
10,000

10,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

วัดหมู่ที่
11

กองการศึกษาฯ

วัดหมู่ที่ 3 กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่
7

8

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงน้า
พระธาตุรัตนมหา
มงคลเจดีย์ หมู่ที่ 1

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการสืบสานจัดงาน
ประเพณีสรงน้าพระธาตุรัต
นมหามงคลเจดีย์ หมู่ที่ 1
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
เช่า ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 88
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
55/64
โครงการสืบสานจัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
งานประเพณีสรงน้า
ในการจัดกิจกรรมตาม
พระธาตุหมอกมุงเมือง โครงการสืบสานจัดงาน
หมู่ที่ 4
ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
หมอกมุงเมือง หมู่ที่ 4 เช่น
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า ค่า
วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้าที่ 88 ลาดับที่ 3
ข้อบัญญัติหน้า 55/64

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

10,000

วัดหมู่ที่ 1 กองการศึกษาฯ

10,000

วัดหมู่ที่ 4

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 24 ที่

โครงการ / กิจกรรม

9

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา

10

โครงการอบรม
คุณธรรมนาชีวิต

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการสืบสานจัดงาน
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
เช่า ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 89
ลาดับที่ 7 ข้อบัญญัติหน้า
56/64
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการอบรมคุณธรรมนา
ชีวิต) เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้าที่ 89 ลาดับที่ 8
ข้อบัญญัติหน้า 56/64

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

30,000

วัดในพื้นที่ กองการศึกษาฯ
อบต.
ป่าก่อดา

20,000

วัดในพื้นที่ กองการศึกษาฯ
อบต.
ป่าก่อดา

ผด.2
พ.ศ.2562

พ.ศ.2561
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 ผด.2
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่
หน่วย
ที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ 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

โครงการส่งเสริมผู้สูง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
วัยใส่ใจสุขภาพ
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย
ใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 90 ลาดับที่ 3
ข้อบัญญัติหน้า 39/64

10,000

พื้นที่เขต
อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

- 26 ที่
2

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการป้องกัน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุม โรคติดต่อและ ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ไม่ติดต่อชนิดต่างๆ
ตามโครงการป้องกัน
ควบคุม โรคติดต่อและไม่
ติดต่อชนิดต่างๆ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 90
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
39/64

งบประมาณ
15,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่เขต
อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 27 ที่
3

4

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
โรค คนปลอดภัย จาก ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าสารวจข้อมูล
ค่าวัคซีน ป้ายประชาสัมพันธ์
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้าที่ 14 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 39/64
อุดหนุนโรงพยาบาล -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
แม่ลาว
โรงพยาบาลแม่ลาว ตาม
โครงการซักซ้อมแผนอุบัติ
หมู่และสาธารณภัย ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่
1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า90
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
40/64

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

35,000

พื้นที่เขต
อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่เขต
อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2561

ผด.2
พ.ศ.2562

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 ที่
5

โครงการ / กิจกรรม
เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ
20,000 บาท 7 หมู่บ้าน
เช่น โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม โครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่
2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่
15 ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติ
หน้า 40/64

งบประมาณ
140,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

7 หมู่บ้าน สานักงานปลัด
เขต อบต.
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 29 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1

โครงการถ่ายทอดภูมิ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปัญญาท้องถิ่นจาก
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
ตามโครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสู่
ลูกหลาน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 92
ลาดับที่ 10 ข้อบัญญัติหน้า
47/64

งบประมาณ
10,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่เขต
อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 30 ที่
2

3

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชาชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ร่วมใจต้านภัยยาเสพ ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ติด
ตามโครงการประชาชนร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 91 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 48/64
โครงการจัดทาแปลง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เรียนรู้พืชสมุนไพร
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการจัดทาแปลง
เรียนรู้พืชสมุนไพร เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้าที่ 13 ลาดับที่ 6
ข้อบัญญัติหน้า 47/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

20,000

พื้นที่เขต
อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่เขต
อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 31 ที่
5.

6.

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการเศรษฐกิจ
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
พอเพียงชุมชนสร้างสุข การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนสร้างสุข เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 91 ลาดับที่ 4
ข้อบัญญัติหน้า 49/64
โครงการสร้างงาน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
สร้างรายได้ให้ผู้พิการ การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้ผู้พิการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 92 ลาดับที่ 7
ข้อบัญญัติหน้า 50/64

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

25,000

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

20,000

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

ผด.2
พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่
7

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริม -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
ศักยภาพของผู้สูงอายุ การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการอบรมส่งเสริม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 92
ลาดับที่ 9 ข้อบัญญัติหน้า
52/64

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่
8

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรม
สมุนไพร สาหรับ
ผู้สูงอายุ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการอบรมสมุนไพร
สาหรับผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่
12 ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติ
หน้า 52/64

งบประมาณ
15,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 34 ที่
9

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์และ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
และพัฒนาพืชสมุนไพร การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการอนุรักษ์และและ
พัฒนาพืชสมุนไพร เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่
13 ลาดับที่ 5 ข้อบัญญัติ
หน้า 51/64

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่
10

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการสายสัมพันธ์สู่ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
ครอบครัว
การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการสายสัมพันธ์สู่
ครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้าที่ 12 ลาดับที่ 3
ข้อบัญญัติหน้า 50/64

งบประมาณ
15,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 36 ที่
11

โครงการ / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรม
อาชีพสาหรับกลุ่ม
พัฒนาสตรี

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สาหรับกลุ่มพัฒนาสตรีเช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้าที่ 12 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 48/64

งบประมาณ
15,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 37 ที่
12

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้า

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
แปรรูปสินค้า เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 91 ลาดับที่ 3
ข้อบัญญัติหน้า 49/64

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 -

ผด.2

แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลป่าก่อดา

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการดาเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลป่าก่อดา เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 93 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 59/64

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 39 ที่
2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการรณรงค์
ป้องกันแมลงวันผลไม้

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการดาเนินกิจกรรม
โครงการป้องกันแมลงวัน
ผลไม้ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 93
ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติหน้า
60/64

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 40 ที่
3

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชและโรค
ระบาดของสัตว์

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการดาเนินกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกัน กาจัดศัตรูพืชและ
โรคระบาดของสัตว์ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 93 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 60/46

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 41 -

ผด.2

แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นการสนับสนุน 5,520,100 พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ สาหรับผู้สูงอายุที่มี
คุณสมบัติซึ่งมีอายุครบ 60
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประมาณ
การไว้จานวน 715 คน รวม
12 เดือน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 95 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 61/64
เพื่อจ่ายเป็นการสนับสนุนการ 1,056,000 พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ให้แก่คนพิการที่แพทย์ได้รับ
รองและทาการวินิจฉัยแล้ว
โดยคนพิการมีสทิ ธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทต่อ
คน จานวน 100 คน
(ประมาณการเพิ่มไว้ 10 คน)

ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

3

ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) แบบ
ผ01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่
95 ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติ
หน้า 62/64
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เพื่อจ่ายเป็นการสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ให้แก่ผู้ป่วย
แพทย์ได้รับรองและทาการ
วินิจฉัยแล้วโดยผู้ป่วยเอดส์มี
สิทธิ์จะได้เบี้ยยังชีพคนละ
500 บาทต่อคน จานวน
39 คน รวม 12เดือน ตาม
ภารกิจถ่ายโอน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แบบ ผ01
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 95
ลาดับที่ 4 ข้อบัญญัติหน้า
62/64

270,000

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

- 43 แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารจัดการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
ขยะมูลฝอย ตาบล
การดาเนินกิจกรรมตาม
ป่าก่อดา
โครงการบริหารจัดการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตาบลป่าก่อดา เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่
86 ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติ
หน้า 48/64

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

ผด.2

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ผด.2

แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการตามแนว
พระราชดาริฯ ร่วมใจ
ปลูกป่า

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการดาเนินกิจกรรม
โครงการตามแนว
พระราชดาริฯ ร่วมใจปลูก
ป่า เช่น ค่ากล้าไม้พันธุ์ไม้
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หน้าที่ 97 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 61/64

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต. สานักงานปลัด
ป่าก่อดา

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-45ผด.2
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่
หน่วย
ที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ 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

2

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
เลือกตั้ง
สาหรับการเลือกตั้ง เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที่ อาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 99
ลาดับที่ 5 ข้อบัญญัติหน้า
5/64
โครงการจัด
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
นิทรรศการวันท้องถิ่น ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ
ไทย
จัดนิทรรศการวันท้องถิ่น
ไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 98
ลาดับที่ 4 ข้อบัญญัติหน้า
6/64

390,000

พื้นที่อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

10,000

อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

-46ที่
3

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการท้องถิ่นปลอด -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
ทุจริต
การดาเนินงานจัดกิจกรรม
โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
100 ลาดับที่ 12
ข้อบัญญัติหน้า 6/64

งบประมาณ
10,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-47ที่
4

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชาคมเพื่อ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
จัดทาแผนพัฒนา
การดาเนินงานกิจกรรม
ท้องถิ่นสี่ปี
โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 99
ลาดับที่ 7 ข้อบัญญัติหน้า
6/64

งบประมาณ
25,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-48ที่
5

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาและ
บุคลากรท้องถิ่น

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินงานจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาและบุคลากรท้องถิ่น
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
100 ลาดับที่ 11
ข้อบัญญัติหน้า 6/64

งบประมาณ
50,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-49ที่
6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริม
ขับเคลื่อนการจัดทา
แผนหมู่บ้าน/แผน
ชุมชน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การดาเนินงานกิจกรรม
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อน
การจัดทาแผนหมู่บ้าน/แผน
ชุมชน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
100 ลาดับที่ 12
ข้อบัญญัติหน้า 7/64

งบประมาณ
5,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-50ที่
7

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสสาหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินงานจัดกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
สาหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 99
ลาดับที่ 6 ข้อบัญญัติหน้า
7/64

งบประมาณ
50,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-51ที่
8

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
ประสิทธิภาพการ
การดาเนินงานกิจกรรม
จัดเก็บรายได้และการ โครงการพัฒนา
จัดทา/ปรับปรุงข้อมูล ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
แผนที่ภาษีและ
รายได้และการจัดทา/
ทะเบียนทรัพย์สิน
ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
100 ลาดับที่ 12
ข้อบัญญัติหน้า 20/64

งบประมาณ
100,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่อบต.
ป่าก่อดา

กองคลัง

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-52ที่
9

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการบริการจัดเก็บ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
ภาษีเคลื่อนที่
การดาเนินงานกิจกรรม
โครงการบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
89 ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติ
หน้า 20/64

งบประมาณ
20,000

ผด 2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นที่อบต.
ป่าก่อดา

กองคลัง

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-53ที่
10

11

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนส่วนราชการ
(อาเภอแม่ลาว)
- โครงการดาเนินการ
และสนับสนุนการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรม
มวลชนของอาเภอแม่
ลาว ประจาปี
งบประมาณ 2562

-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่าการ
อาเภอแม่ลาว ดาเนินงานตาม
โครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชนของอาเภอ
แม่ลาว ประจาปีงบประมาณ
2562 ปรากฏตาม

อุดหนุนส่วนราชการ
(อาเภอแม่ลาว)
- โครงการจัดกิจกรรม
เทิด พระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (งานพิธีไหว้
สาแม่ฟ้าหลวง)

2)โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระ
เกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ปรากฏตาม

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

15,000

พื้นที่จังหวัด
เชียงราย

สานักงาน
ปลัด

2,000

พื้นที่จงั หวัด
เชียงราย

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 110 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 16/64

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 110 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 14/64

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-54ที่
12

13

โครงการ / กิจกรรม
อุดหนุนส่วนราชการ
(อาเภอแม่ลาว)
- โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่า

การอาเภอแม่ลาว
ดาเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปิยมหาราช
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
111 ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติ
หน้า 16/64
อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่า
(อาเภอแม่ลาว)
การอาเภอแม่ลาว
- โครงการจัดกิจกรรม ดาเนินงานตามโครงการจัด
เทิดพระเกียรติและ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
วโรกาสวันเฉลิมพระ เฉลิมพระชนมพรรษา
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ปรากฏตาม
เจ้าอยู่หัวฯ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 111 ลาดับที่ 4
ข้อบัญญัติหน้า 15/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

1,000

อาเภอแม่ลาว

สานักงาน
ปลัด

5,500

อาเภอแม่ลาว

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-55ที่
14

15

โครงการ / กิจกรรม
อุดหนุนส่วนราชการ
(อาเภอแม่ลาว)
- โครงการประเพณี
นมัสการและสรงน้า
พระธาตุดอยตุง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่า

การอาเภอแม่ลาว
ดาเนินงานตามโครงการ
ประเพณีนมัสการและสรง
น้าพระธาตุดอยตุง ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 112 ลาดับที่ 6
ข้อบัญญัติหน้า 17/64
อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่า
(อาเภอแม่ลาว)
การอาเภอแม่ลาว
- โครงการจัดกิจกรรม ดาเนินงานตามโครงการจัด
งานพ่อขุนเม็งราย
กิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราชและงาน
มหาราชและงานกาชาด
กาชาดจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 111 ลาดับที่ 5
ข้อบัญญัติหน้า 13/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

2,000

พื้นที่จังหวัด
เชียงราย

สานักงาน
ปลัด

27,000

พื้นที่จังหวัด
เชียงราย

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-56ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่าการ
อาเภอแม่ลาว ดาเนินงานตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่
เมือง) ประจาปี พ.ศ. 2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 112
ลาดับที่ 7 ข้อบัญญัติหน้า
17/64
17 อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่าการ
อาเภอแม่ลาว ดาเนินงานตาม
(อาเภอแม่ลาว)
- โครงการจัดกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เทิดพระเกียรติและ
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
ถวายสดุดีเนื่องใน
สวรรคตของสมเด็จพระศรีนค
วโรกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระ รินทราบรมราชชนนี(งานทาน
หาแม่ฟ้าหลวง) ปรากฏตาม
ศรีนครินทราบรมราช
ชนนี(งานทานหาแม่ฟา้ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หลวง)
หน้าที่ 112 ลาดับที่ 8
ข้อบัญญัติหน้า 14/64

16

อุดหนุนส่วนราชการ
(อาเภอแม่ลาว)
- โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋
ใหม่เมือง) ประจาปี
พ.ศ. 2562

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

4,000

พื้นที่จังหวัด
เชียงราย

สานักงาน
ปลัด

2,000

พื้นที่จังหวัด
เชียงราย

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-57ที่
18

19

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพือ่ เป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่าการ
อาเภอแม่ลาว ดาเนินงานตาม
โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
113 ลาดับที่ 9 ข้อบัญญัติหน้า
15/64
-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนองค์กร
อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลแม่ลาว) (เทศบาลตาบลแม่ลาว)
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
- โครงการศูนย์

อุดหนุนส่วนราชการ
(อาเภอแม่ลาว)
- โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

การช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 91
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
13/64

ผด.2

งบประมา
ณ
5,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อาเภอแม่ลาว

สานักงาน
ปลัด

20,000

อาเภอแม่ลาว

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-58ที่
20

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

สารวจความพึงพอใจ -เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ในการบริการ

ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่า
ก่อดา ประจาปีงบ 2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้าที่ 100 ลาดับที่ 10
ข้อบัญญัติหน้า 17/64

งบประมา
ณ
13,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เขตพื้นที่
อบต.ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-59-

ผด.2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่
อปพร.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การดาเนินงานกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
103 ลาดับที่ 4 ข้อบัญญัติ
หน้า 26/64

งบประมาณ
40,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-60ที่
2

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการซักซ้อมแผน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
ป้องกันและบรรเทาสา การดาเนินงานกิจกรรม
ธารณภัย
โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้าที่ 87 ลาดับที่ 3
ข้อบัญญัติหน้า 25/64

งบประมาณ
25,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-61ที่
3

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการป้องกันปัญหา -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
ไฟป่าและปัญหาหมอก การดาเนินงานกิจกรรม
ควัน
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่า
และปัญหาหมอกควัน เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้าที่ 88 ลาดับที่ 5
ข้อบัญญัติหน้า 26/64

งบประมาณ
20,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-62ที่
4

5

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการรณรงค์ลด -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
อุบัติเหตุบนท้องถนน การดาเนินงานจัดกิจกรรม
และให้บริการ
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ประชาชน
บนท้องถนนและให้บริการ
ประชาชน เช่น ค่าจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 104 ลาดับที่ 6
ข้อบัญญัติหน้า 26/64
โครงการอบรมการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ป้องกันและบรรเทาสา กิจกรรมโครงการอบรม
ธารณภัย
อบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 87
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
27/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

50,000

เขตพื้นที่
อบต.ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

10,000

อบต.ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-63ที่
6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน
บริการประชาชน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินงานจัดกิจกรรม
โครงการหน่วยการแพทย์
ฉุกเฉินบริการประชาชน เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่
104 ลาดับที่ 6 ข้อบัญญัติ
หน้า 27/64

งบประมาณ
20,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เขตพื้นที่
อบต.ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-64แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1

2

โครงการจัด
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
นิทรรศการร้านสินค้า การดาเนินงานกิจกรรม
งานมหกรรมอาหาร
โครงการจัดนิทรรศการร้าน
และของดีอาเภอ
สินค้างานมหกรรมอาหาร
แม่ลาว ประจาปี
และของดีอาเภอแม่ลาว
2562
ประจาปี 2562 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 105 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 47/64
โครงการสร้างความ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
สามัคคีปรองดอง
การดาเนินงานกิจกรรม
สมานฉันท์
โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 105 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 50/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

20,000

อาเภอแม่ลาว

สานักงาน
ปลัด

20,000

อบต.ป่าก่อดา

สานักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-65ที่

โครงการ / กิจกรรม

3

โครงการอบรม
กฎหมายที่ควรรู้

4

โครงการอบรมการ
บริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การดาเนินงานกิจกรรม
โครงการอบรมกฎหมายที่
ควรรู้ เช่น เช่นค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 98 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 51/64
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การดาเนินงานกิจกรรม
โครงการอบรมการบริหาร
จัดการระบบประปาหมู่บ้าน
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 105
ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติหน้า
51/64

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

30,000

อบต.
ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

20,000

อบต.ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

-66ที่
5

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การดาเนินงานกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี เช่น เช่นค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้าที่ 98 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 49/64

งบประมาณ
20,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ผด.2

แผนงานงบกลาง
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
เงินสารองจ่าย

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อสารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉิน มีความจาเป็น
เร่งด่วน กรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม และ
การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆเช่นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก
แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและ
ไฟป่า ปรากฏตามแผนพัฒนา

สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 106
ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติ หน้า
63/64

งบประมาณ
150,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พื้นทีอ่ บต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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- 68 ที่
2

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
ประกันสุขภาพ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้า 106 ลาดับที่ 4

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

75,000

พื้นทีอ่ บต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

50,000

พื้นทีอ่ บต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

159,500

พื้นทีอ่ บต.
ป่าก่อดา

สานักงานปลัด

งบประมาณ

ข้อบัญญัติ หน้า 63/64

3

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 106
ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติ หน้า
61/64

4

เงินสมทบกองทุน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
บาเหน็จบานาญ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 106
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติ หน้า
64/64

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

