ส่ วนที่ 1 บทนำ
บทนำ
เพื่อให้การพัฒ นาตาบลป่าก่อดา เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนิ นงาน คือ แผนการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดา ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตาบลป่าก่อดา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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 /กิจกรรมการพั ฒ 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 จัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนิ น งานเป็ น แผนงานเพื่ อให้ ท ราบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะนาไปใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่นเพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดาเนินการประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*************************

-5ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลป่ าก่อดา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ ง
แผนงานเคหะและชุ มชน
รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่ วย
ที่
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.
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
พื้นที่ ม.3 กองช่าง
1 ก่อสร้างถนนคอนกรี ต -ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
310,000
ต.ป่ าก่อดา
ซ.2 ซ.7 และซ.8
เหล็กเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซ.2
หมู่ที่ 3
ซ.7และซ.8 หมู่ที่ 3 บ้านต้น จุด
ที่ 1 ซอย 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จุดที่
2 ซอย 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 40
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จุดที่
3 ซอย 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 70
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรื อ
มีพ้นื ที่คอนกรี ตรวมไม่นอ้ ยกว่า
620 ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
หน้า 27 ลาดับ74 ข้อบัญญัติหน้า
24/33

-6ที่
2

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต -ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เสริ มเหล็กถนนไปหมู่ เหล็กเหล็กพร้อมไหล่ทาง
ที่ 7 เทศบาลตาบล
ถนนไปหมู่ที่ 7 เทศบาล
ป่ าก่อดา
ตาบลป่ าก่อดา หมู่ที่ 6 บ้าน
สันหนองล้อม กว้าง 4 เมตร
ยาว 132 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 528
ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบแปลน
ของอบต.ป่ าก่อดา ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) หน้า 28 ลาดับ
16 ข้อบัญญัติหน้า 25/33
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
264,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ ม.6

กองช่าง

ต.ป่ าก่อดา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-7ที่

โครงการ / กิจกรรม

3 ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กพร้อมไหล่
ทาง ซอย ประปา-ซอย
4(บ้านนายทรา) หมู่ที่
5 บ้านแม่ผง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กเลียบคลอง
ชลประทานทางเข้า
สุ สาน (ต่อจาก
ของเดิม)หมู่ที่ 11 บ้าน
สันหนองบัว

ผด.2

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่ วย
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.
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
พื้นที่ ม.5
-ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
290,000
กองช่าง
ต.ป่ าก่อดา
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย ประปาซอย4(บ้านนายทรา) หมู่ที่ 5 บ้าน
แม่ผง กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรื อมีพ้ืนที่
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 580 ตร. เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
หน้า 28 ลาดับ 13 ข้อบัญญัติหน้า
25/33
-ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
366,000 พื้นที่ ม.11 กองช่าง
ต.ป่ าก่อดา
เหล็กเลียบคลองชลประทาน
ทางเข้าสุ สาน (ต่อจากของเดิม) หมู่
ที่ 11 บ้านสันหนองบัว กว้าง 4
เมตร ยาว 183 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่
น้อยกว่า 732 ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) หน้า 29ลาดับ
19 ข้อบัญญัติหน้า 25/33

-8ที่
5

6

ผด.2

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่
ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
พื้นที่ ม.4
ก่อสร้างพนังกาแพง -ก่อสร้างพนังกาแพงกั้นดิน
359,000
ต.ป่ าก่อดา
กั้นดินสไลด์ ซอย 4 สไลด์ ซอย 4 (ต่อจาก
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก ของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านท่า
ขี้เหล็ก ความยาว 120 เมตร
สู งเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562) หน้า 27 ลาดับ 10
ข้อบัญญัติหน้า 25/33

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ ม.2
ต.ป่ าก่อดา

กองช่าง

โครงการ / กิจกรรม

ก่อสร้างรั้วคอนกรี ต
สวนสาธารณะ
หมู่บา้ น หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองบัว

-ก่อสร้างรั้วคอนกรี ต
สวนสาธารณะหมู่บา้ น หมู่ที่ 2
บ้านหนองบัว ขนาดความยาว
215 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนของอบต.
ป่ าก่อดา ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562) หน้า 26 ลาดับ 4
ข้อบัญญัติหน้า 26/33

250,000

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-9 ที่
7

8

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างอาคาร
-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านโป่ งมอญ ความ
กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร
สู ง 3.80 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ใช้
สอยไม่นอ้ ยกว่า 160 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) หน้า 26 ลาดับ 1
ข้อบัญญัติหน้า 26/33
โครงการ / กิจกรรม

ขยาย/เสริ มไหล่ทาง -ขยายหรื อเสริ มไหล่ทางถนน
ถนน เขตพื้นที่
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบของ อบต. ของอบต.ป่ าก่อดา (หมู่ที่ 1-6
ป่ าก่อดา (หมู่ที่ 1-6
และหมู่ที่ 11) ปรากฏตาม
และหมู่ที่ 11)
แผนพัฒนาสามปี (25602562) หน้า 29 ลาดับ 22
ข้อบัญญัติหน้า 26/33

งบประมาณ สถานที่
ดาเนินการ
(บาท)
พื้นที่ ม.1
480,000

ผด.2
หน่ วย
ดาเนินการ

กองช่าง

ต.ป่ าก่อดา

100,000

พื้นที่ ม.1 –
6และม.11
เขตพื้นที่
ความ
รับผิดชอบ
อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 10 ที่
9

10

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ซ่อมสร้างถนนสาย -ซ่อมสร้างถนนสายการเกษตร
การเกษตร เขตพื้นที่ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบของอบต. ของอบต.ป่ าก่อดา (หมู่ที่ 1-6
ป่ าก่อดา (หมู่ที่ 1-6
และหมู่ที่ 11) ปรากฏตาม
และหมู่ที่ 11)
แผนพัฒนาสามปี (25602562) หน้า 29 ลาดับ 24
ข้อบัญญัติหน้า 26/33
โครงการ / กิจกรรม

อุดหนุ นส่ วนราชการ -จ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นให้การ
(การติดตั้งไฟฟ้า
ไฟฟ้าเพื่อดาเนินการติดตั้ง
สาธารณะ)
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบของอบต.ป่ า
ก่อดา ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) หน้า 31
ลาดับ 2 ข้อบัญญัติหน้า 27/33

งบประมาณ
สถานที่
ดาเนินการ
(บาท)
300,000 พื้นที่ ม.1 –6

ผด.2
หน่ วย
ดาเนินการ

กองช่าง

และม.11เขต
พื้นที่ความ
รับผิดชอบ
อบต.ป่ าก่อดา

300,000

พื้นที่ ม.1 –6
และม.11เขต
พื้นที่ความ
รับผิดชอบ
อบต.ป่ าก่อดา

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 11 ผด.2
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลป่ าก่อดา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
สถานที่
หน่ วย
ลาดับ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
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.
โครงการ/กิจกรรม
อบต.ป่ าก่อดา
1 โครงการเรี ยนรู ้/
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
10,000
กอง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ในการดาเนินงานตาม
การศึกษา
ท้องถิ่น
โครงการเรี ยนรู ้/อนุรักษ์ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ให้กบั เด็ก
นักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
อบต.ป่ าก่อดา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562) หน้า 34 ลาดับ 9
ข้อบัญญัติ หน้า 17/33
อบต.ป่ าก่อดา
2 โครงการจัดกิจกรรม -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
30,000
ส่ วน
งานวันเด็กแห่งชาติ
ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริ ม
การศึกษาฯ
ทักษะความรู ้ต่างๆการจัด
นิทรรศการผลผลงานเด็ก
นักเรี ยน ฯลฯ

- 12 ลาดับ

3

4

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) หน้า 33 ลาดับ
5 ข้อบัญญัติ หน้า 17/33
โครงการส่ งเสริ ม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
กิจกรรมของศูนย์
ดาเนินการจัดกิจกรรมวัน
พัฒนาศูนย์พฒั นาเด็ก สาคัญต่างๆของศูนย์พฒั นา
เล็ก อบต.ป่ าก่อดา
เด็กเล็ก อบต.ป่ าก่อดา เช่น
วันแม่,วันไหว้ครู ,วัน
เข้าพรรษาฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562) หน้า 32 ลาดับ 51
ข้อบัญญัติ หน้า 17/33
โครงการส่ งเสริ ม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ดาเนินการจัดกิจกรรม
นักเรี ยน ศพด.อบต.ป่ า โครงการส่ งเสริ มพัฒนา
ก่อดา
ศักยภาพเด็กนักเรี ยน ศพด.
อบต.ป่ าก่อดา เช่น อบรม
การสัมมนา การจัดเวที
เสวนาผูป้ กครองฯลฯ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่ วย
ดาเนินการ

เขตพื้นที่ อบต.
ส่ วน
ป่ าก่อดา
การศึกษาฯ

10,000

ศพด.อบต.ป่ า
ก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

20,000

ศพด.อบต.ป่ า
ก่อดา

ส่ วน
การศึกษา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 13 รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) หน้า 32 ลาดับ 51
ข้อบัญญัติ หน้า 17/33
5 โครงการสนับสนุน -เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร สาหรับเด็กเล็กใน ศพด.อบต.
สถานศึกษา
ป่ าก่อดา 1 ศูนย์ 75 คน จานวน
(สนับสนุนค่าอาหาร 245 วัน ปรากฏตามแผนพัฒนา
กลางวัน ศพด.อบต. สามปี (2560-2562 )หน้า 33
ป่ าก่อดา)
ลาดับที่ 4 ข้อบัญญัติหน้า 17/33
6 ค่าอาหารเสริ ม(นม) -เพื่อจ่ายเป็ นอาหารเสริ ม(นม)
สาหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปี
ที่6 ในสังกัด สพฐ จานวน2
โรงเรี ยน 145 คน จานวน 260
วันและสาหรับเด็กเล็กในศพด.
อบต.ป่ าก่อดา จานวน 1 ศูนย์
75 คน จานวน 260 วัน ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (25602562)หน้า32 ลาดับ 3 หน้า 33
ลาดับ 6,7

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

367,500

ศพด.อบต.ป่ า
ก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

432,700

โรงเรี ยนโป่ ง
มอญ,โรงเรี ยน
บ้านแม่ผง
,ศพด.อบต.ป่ า
ก่อดา

ส่ วน
การศึกษา

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-14 ลาดับ
7

8

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่าย -เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาอาหาร
บริ หารสถานศึกษา
กลางวันให้นกั เรี ยน
(ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ
โรงเรี ยนบ้านโป่ ง
จานวน 100 คน จานวน 200
มอญ)
วัน ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562 )หน้า 33
ลาดับ 6 ข้อบัญญัติหน้า
19/33
โครงการจัดการเรี ยน -เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
การสอนเสริ ม
สนับสนุนการดาเนิน
ภาษาจีน
กิจกรรมตามโครงการ
จัดการสอนเสริ มภาษาจีน
ให้แก่นกั เรี ยนได้ศึกษา
เรี ยนรู ้ ปรากฏตาแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562 )หน้า 33
ลาดับ 6 ข้อบัญญัติหน้า
19/33
โครงการ / กิจกรรม

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

400,000

โรงเรี ยนบ้าน
โป่ งมอญ

ส่ วน
การศึกษาฯ

36,000

โรงเรี ยนบ้าน
โป่ งมอญ

ส่ วน
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 15 ลาดับ
9

10

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่าย -เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาอาหาร
บริ หารสถานศึกษา
กลางวันให้นกั เรี ยน
(ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนบ้านแม่ผง จานวน
โรงเรี ยนบ้านแม่ผง) 45 คน จานวน 200 วัน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562 )หน้า 33
ลาดับ 7 ข้อบัญญัติหน้า
19/33
โครงการส่ งเสริ มการ -เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
เรี ยนรู ้ตามแนว
สนับสนุนการดาเนิน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจกรรมตามโครงการ
พอเพียง
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
ให้แก่นกั เรี ยนได้ศึกษา
เรี ยนรู ้ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 33ลาดับ 7
ข้อบัญญัติหน้า 19/33
โครงการ / กิจกรรม

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

180,000

โรงเรี ยนบ้าน
แม่ผง

ส่ วน
การศึกษาฯ

25,000

โรงเรี ยนบ้าน
แม่ผง

ส่ วน
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 16 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของ
ลาดับ โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการแข่งขันกีฬา -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประชาชน/กีฬา
ในการจัดกิจกรรมตาม
เยาวชนตาบลป่ าก่อดา โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน/กีฬาเยาวชน
ตาบลป่ าก่อดา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 38 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 29/33
2 โครงการส่ งเสริ มการ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ออกกาลังกาย
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่ งเสริ มการออก
กาลังกาย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 38 ลาดับ 1
ข้อบัญญัติหน้า 29/33

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

50,000

ตาบล
ป่ าก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

15,000

อบต.
ป่ าก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 17 ลาดับ
3

4

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่ งเสริ มเข้า -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
วัดปฏิบตั ิธรรม
ในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่ งเสริ มเข้าวัดปฏิบตั ิธรรม
เช่น การอบรมให้ความรู ้
การร่ วมกิจกรรมปฏิบตั ิ
ธรรม ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 37 ลาดับที่ 18
ข้อบัญญัติหน้า 29/3
โครงการส่ งเสริ มงาน -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประเพณี ลอยกระทง ในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่ งเสริ มงานประเพณี ลอย
กระทง ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 37 ลาดับที่ 7
ข้อบัญญัติหน้า 29/32
โครงการ / กิจกรรม

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

20,000

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

30,000

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 18 ลาดับ
5

6

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่ งเสริ มงาน -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประเพณี สงกรานต์
ในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่ งเสริ มงานประเพณี
สงกรานต์ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 37 ลาดับที่ 35
ข้อบัญญัติหน้า 30/33
โครงการส่ งเสริ มงาน -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประเพณี แห่ เทียน
ในการจัดกิจกรรมโครงการ
พรรษา
ส่ งเสริ มงานประเพณี แห่
เทียนพรรษา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 37 ลาดับที่ 6
ข้อบัญญัติหน้า 30/33
โครงการ / กิจกรรม

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

30,000

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

20,000

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 19 ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

7

โครงการส่ งเสริ ม
ประเพณี งานสรงน้ า
พระธาตุไชยสิ ทธิ์

8

โครงการส่ งเสริ ม
ประเพณี งานสรงน้ า
พระธาตุมณี นาถสัน
ต้นม่วง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่ งเสริ มประเพณี งานสรงน้ า
พระธาตุไชยสิ ทธิ์ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 37 ลาดับ
ที่ 4 ข้อบัญญัติหน้า 30/33
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่ งเสริ มประเพณี งานสรงน้ า
พระธาตุมณี นาถสันต้นม่วง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562 )หน้า 36
ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติหน้า
30/33

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

10,000

วัดโป่ ง
มอญ ม.11

ส่ วน
การศึกษาฯ

10,000

วัดสันต้น
ม่วง ม.3

ส่ วน
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 20 ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

9

โครงการส่ งเสริ ม
ประเพณี งานสรงน้ า
พระธาตุรัตนมหา
มงคลเจดีย ์

10

โครงการส่ งเสริ ม
ประเพณี งานสรงน้ า
พระธาตุหมอกมุง
เมือง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่ งเสริ มประเพณี งานสรงน้ า
พระธาตุรัตนมหามงคล
เจดีย ์ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 36ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 30/33
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่ งเสริ มประเพณี งานสรงน้ า
พระธาตุรัตนมหามงคล
เจดีย ์ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 36ลาดับที่ 3
ข้อบัญญัติหน้า 30/33

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

10,000

วัดสัน
หนองบัว
ม.1

ส่ วน
การศึกษาฯ

10,000

วัดพระธาตุ
หมอกมุง
เมือง ม.4

ส่ วน
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 21 ลาดับ
11

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดส่ ง
นักกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬา ระดับ
ต่างๆ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดส่ งนักกีฬาเข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬา ระดับ
ต่างๆ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 38 ลาดับที่ 3
ข้อบัญญัติหน้า 29/33

งบประมาณ
30,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.ป่ า
ก่อดา

ส่ วน
การศึกษาฯ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

- 22 ผด.2
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลป่ าก่อดา
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชี วติ สั งคม เศรษฐกิจและสาธารณสุ ข
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การส่ งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุ ข
รายละเอียดของ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
สถานที่
หน่ วย
ที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ อบต. สานักปลัด
1 โครงการป้ องกัน
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
30,000
ป่ าก่อดา
โรคติดต่อ/โรคไม่
โครงการป้ องกันโรคติดต่อ/
ติดต่อชนิดต่างๆ
โรคไม่ติดต่อชนิ ดต่างๆ เช่น
กิจกรรมอบรมให้ความรู ้
การส่ งเสริ มการตรวจ
สุ ขภาพ การป้ องกันควบคุม
โรค ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 49 ลาดับที่ 34
ข้อบัญญัติหน้า 20/33

- 23 ที่

โครงการ / กิจกรรม

2

สนับสนุนการธารณ
สุ ขมูลฐาน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นเป็ นเงิน
อุดหนุนสาหรับสนับสนุน
การบริ การสาธารณสุ ข การ
พัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐาน
โดยจัดสรรเป็ นค่าการ
ดาเนินงานในการพัฒนา
งานสาธารณสุ ขมูลฐานใน
พื้นที่ 7 หมู่บา้ น ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 48 ลาดับ
ที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า 20/33

งบประมาณ
52,500

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

ผด.2
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 24 -

ผด.2

แผนงานสั งคมสงเคราะห์
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การดาเนิ นกิจกรรมตาม
โครงการส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ ผูพ้ ิการ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 47 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 20/33

แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการลดความ
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
รุ นแรงต่อเด็กและ
ในการจัดกิจกรรมโครงการ
สตรี
ลดความรุ นแรงต่อเด็กและ
สตรี ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 45 ลาดับที่ 5
ข้อบัญญัติหน้า 28/33

งบประมาณ
20,000

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 25 ที่
2.

3.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่ งเสริ มการ -เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
แปรรู ปผลผลิต
การดาเนิ นกิจกรรมตาม
การเกษตร
โครงการส่ งเสริ มการแปร
รู ปผลผลิตการเกษตร
ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562 )หน้า 41
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
28/33
โครงการส่ งเสริ มจัก -เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
สานสาหรับผูส้ ู งอายุ การดาเนิ นกิจกรรมตาม
โครงการส่ งเสริ มจักสาน
สาหรับผูส้ ู งอายุ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 41 ลาดับ
ที่ 3 ข้อบัญญัติหน้า 28/33
โครงการ / กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

20,000

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

20,000

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

งบประมาณ

ผด.2
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 26 ที่
4.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนิ นกิจกรรมตาม
โครงการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 39 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 28/33

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

ผด.2
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 27 -

ผด.2

แผนงานการเกษตร
ที่
1

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
บริ หารจัดการศูนย์
ในการดาเนินกิจกรรม
ถ่ายทอด
โครงการพัฒนาการบริ หาร
เทคโนโลยีการเกษตร จัดการศูนย์ถ่ายทอด
ประจาตาบลป่ าก่อดา เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลป่ าก่อดา
ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562 )หน้า 39
ลาดับที่ 3 ข้อบัญญัติหน้า
31/32
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 28 -

ผด.2

แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นการสนับสนุ น
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุ สาหรับผูส้ ู งอายุที่มี
คุณสมบัติซ่ ึงมีอายุครบ 60
ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป จานวน
605 คน รวม 12 เดือน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562 )หน้า 46
ลาดับที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า
32/33
เพื่อจ่ายเป็ นการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ให้แก่คนพิการที่แพทย์ได้รับ
รองและทาการวินิจฉัยแล้ว
โดยคนพิการมีสิทธิ จะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทต่อ
คน จานวน 90 คน

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

4,764,600

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

864,000

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 29 ที่

3

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 46 ลาดับ
ที่ 1 ข้อบัญญัติหน้า 32/33
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ -เพื่อจ่ายเป็ นการสนับสนุ น
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ให้แก่ผปู ้ ่ วย
แพทย์ได้รับรองและทาการ
วินิจฉัยแล้วโดยผูป้ ่ วยเอดส์
มีสิทธิ์ จะได้เบี้ยยังชีพคนละ
00 บาทต่อคน จานวน 39
คน รวม 12เดือนตามภารกิจ
ถ่ายโอนปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 46 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 32/33
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

234,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

ผด.2
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 30 ผด.2
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลป่ าก่อดา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
สถานที่
หน่ วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
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.
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
1 โครงการรณรงค์
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆสาหรับการ
10,000
สานัก
อบต.ป่ าก่อ
ป้ องกันไฟป่ าและลด ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
ปลัด
ดา
ปัญหาหมอกควัน
รณรงค์ป้องกันไฟป่ าและลดปั ญหา
หมอกควัน เป็ นการดาเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่ า
โดยเตรี ยมความพร้อมเพื่อการ
ปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562)หน้า 55 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 31/32

- 31 -

ผด.2

แผนงานการศึกษา
ลาดับ
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุ งภูมิ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
ทัศน์ศูนย์พฒั นาเด็ก การดาเนินงานกิจกรรม
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
เล็ก

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.ป่ า
ก่อดา เช่นการจัด
สภาพแวดล้อม ต้นไม้ อาคาร
สถานที่ให้มีความเป็ น
ระเบียบ สะอาดปลอดภัยฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562)หน้า 56 ลาดับที่
4ข้อบัญญัติหน้า 31/32

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-32-

ผด.2

แผนงานเคหะและชุ มชน
ลาดับ
1

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดระบบ
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
บริ หารจัดการน้ าทั้ง การดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ
น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ตามโครงการจัดระบบ
บริ หารจัดการน้ าทั้งน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดิน เช่นการจัด
อบรมให้ความรู ้การ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การ
ส่ งเสริ มการจัดการแหล่งน้ า
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562 )หน้า 53
ลาดับที่ 23 ข้อบัญญัติหน้า
22/33
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-33แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
รายละเอียดของ
ลาดับ โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 ส่ งเสริ มสนับสนุนการ -เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
บริ หารจัดการขยะ
การดาเนิ นกิจกรรมตาม
อย่างถูกวิธี
โครงการส่ งเสริ มสนับสนุน
การบริ หารจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 55 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 29/33

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

ผด.2
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

แผนงานการเกษตร
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการปลูกป่ าเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินงานกิจกรรม
โครงการปลูกป่ าเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562 )หน้า 54
ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติหน้า
31/33

งบประมาณ
10,000

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-34ผด.2
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลป่ าก่อดา
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
รายละเอียดของ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
สถานที่
หน่ วย
ที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ในเขต
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
1 อบรมคุณธรรม
30,000
สานักปลัด
จังหวัด
ดาเนินกิจกรรมต่างๆตาม
จริ ยธรรม

2

โครงการอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 65 ลาดับที่ 4
ข้อบัญญัติหน้า 5/33
อบรมศึกษาดูงานเพิ่ม -เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ
ประสิ ทธิภาพการ
อบรมศึกษาดูงานเพิ่ม
ปฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 64 ลาดับที่
1 ข้อบัญญัติหน้า 5/33

เชียงราย

50,000

ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

สานักปลัด

-35ที่

โครงการ / กิจกรรม

3

ค่าบารุ งรักษาและ
ซ่อมแซม

4

วัสดุสานักงาน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็ นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ
ค่าซ่อมกลาง ที่ใช้ในการ
บารุ งรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) หน้า 61 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 5/33
-เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่ ง
วัสดุสานักงาน สิ่ งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพเป็ นวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุป
กรร์ประกอบและอะไหล่ ที่
ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
สานักปลัด อบต. ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562
)หน้า 61 ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติ
หน้า 6/33

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

150,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

80,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

ผด.2
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-36ที่
5

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่ ง

ผด.2

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

20,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

30,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว สิ่ งของ
ที่มีลกั ษณะโดยสภาพเป็ น
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรร์ประกอบและ
อะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของสานักปลัด อบต. ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 61 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 6/33

6

วัสดุยานพาหนะและ -เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง สิ่ งของที่
ขนส่ ง
มีลกั ษณะโดยสภาพเป็ นวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุป
กรร์ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานของสานัก
ปลัด อบต. ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562 )
หน้า 61 ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติ
หน้า 6/33

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-37ที่
7

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ -เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ลื่น

ผด.2

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

200,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

10,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพ
เป็ นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้ นเปลือง วัสดุอุปกรร์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของสานักปลัด
อบต. ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562 )หน้า 61
ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติหน้า
6/33

8

วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรื อ -เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
การแพทย์
สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพ
เป็ นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรร์ประกอบและ
อะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของสานักปลัด อบต. ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 61 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 6/33

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-38ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ผด.2

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

9

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

-เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่ ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพ
เป็ นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้ นเปลือง วัสดุอุปกรร์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของสานักปลัด
อบต. ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562 )หน้า 61
ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติหน้า
7/33

20,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

10

วัสดุคอมพิวเตอร์

-เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งวัสดุ
คอมพิวเตอร์ สิ่ งของที่มีลกั ษณะ
โดยสภาพเป็ นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรร์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของสานักปลัด อบต.
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 61 ลาดับที่ 2
ข้อบัญญัติหน้า 7/33

40,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-39ที่
11

12

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพื่อเป็ นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุ งรักษาโครงสร้างของ
ครุ ภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 61 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 8/33
อุดหนุ นส่ วนราชการ -เพื่อเป็ นเงินอุดหนุนแก่ที่วา่
การอาเภอแม่ลาว ดาเนินงาน
ตามโครงการดังนี้
1)โครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชนของอาเภอ
แม่ลาว ประจาปี งบประมาณ
2560 จานวน 15,000 บาท
2)โครงการจัดกิจกรรมเทิด
พระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นคริ นทราบรมราชชนนี
จานวน 3,000 บาท

ค่าบารุ งรักษาและ
ปรับปรังครุ ภณั ฑ์

ผด.2

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

20,000

อบต.ป่ าก่อดา

สานักปลัด

77,000

อาเภอแม่ลาว

สานักปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-40ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุ นส่ วนราชการ 3)โครงการจัดกิจกรรมวันปิ ย
มหาราช จานวน 1,000 บาท
4)โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ จานวน 6,000
บาท
5)โครงการประเพณี นมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง
จานวน 2,000 บาท
6)โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย
จานวน 28,000 บาท
7)โครงการสื บสานวัฒนธรรม
และประเพณี สงกรานต์ (ปี๋
ใหม่เมือง) ประจาปี พ.ศ.
2560 จานวน 15,000 บาท

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่ วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

-41ที่

โครงการ / กิจกรรม
เงินอุดหนุ นส่ วน
ราชการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
8)โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระศรี
นคริ นทราบรมราชชนนี(งาน
ทานหาแม่ฟ้าหลวง) จานวน
2,000 บาท
9)โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จานวน 5,000 บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 60 ลาดับที่
6 ข้อบัญญัติหน้า 9/33

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่ วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 42 ที่
13

14

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุ นกิจการที่ -เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนกิจการ
ที่เป็ นสาธารณะประโยชน์แก่
เป็ นสาธารณะ
กิ่งกาชาดอาเภอแม่ลาว
ประโยชน์
โครงการสนับสนุนส่ งเสริ ม
ในการดาเนินงานของกิ่ง
กาชาดอาเภอแม่ลาว ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 60 ลาดับที่ 7
ข้อบัญญัติหน้า 9/33
รายจ่ายอื่น(สารวจ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าสารวจความพึง
ความพึงพอใจในการ พอใจในการให้บริ หาร
สาธารณะแก่ประชาชน
บริ การสาธารณะ)
ผูร้ ับบริ การของอบต.ป่ าก่อดา
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 65 ลาดับที่
6 ข้อบัญญัติหน้า 9/33

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

5,000

ในเขตอาเภอ
แม่ลาว

สานักปลัด

12,000

ในเขตอบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 43 ที่

โครงการ / กิจกรรม

15

พัฒนาประสิ ทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้และ
การจัดทา/ปรับปรุ ง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

16

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน
การคลัง ด้านการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้ของอบต.ป่ าก่อดาและ
การจัดทาหรื อปรับปรุ งข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562
)หน้า 65 ลาดับที่ 5 ข้อบัญญัติ
หน้า 9/33
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ่ายต่างๆในการ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้ อจัด ดาเนินงานโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัด
จ้างขององค์กร
จ้างของอปท. ปรากฏตาม
ปกครองท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562
)หน้า 58 ลาดับที่ 4
ข้อบัญญัติหน้า 11/33

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

85,000

ในเขตอาเภอ
แม่ลาว

กองคลัง

25,000

อปท.เขต
อาเภอแม่ลาว

กองคลัง

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 44 ที่

โครงการ / กิจกรรม

17

ค่าบารุ งรักษาและ
ซ่อมแซม

18

วัสดุสานักงาน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็ นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ
ค่าซ่อมกลาง ที่ใช้ในการ
บารุ งรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) หน้า 61 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 11/33
-เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่ ง
วัสดุสานักงาน สิ่ งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพเป็ นวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
กองคลัง ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562
)หน้า 61 ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติ
หน้า 11/33

ผด.2

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

10,000

อบต.ป่ าก่อดา

กองคลัง

45,000

อบต.ป่ าก่อดา

กองคลัง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 45 ที่

โครงการ / กิจกรรม

19

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

20

วัสดุคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่ ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพ
เป็ นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้ นเปลือง วัสดุอุปกรร์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของกองคลัง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562 )หน้า 61 ลาดับที่
2 ข้อบัญญัติหน้า 11/33
-เพื่อเป็ นรายจ่ายให้ได้มาซึ่ ง
วัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่ งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพเป็ นวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
กองคลัง ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562
)หน้า 61 ลาดับที่ 2 ข้อบัญญัติ
หน้า 11/33

ผด.2

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

5,000

อบต.ป่ าก่อดา

กองคลัง

30,000

อบต.ป่ าก่อดา

กองคลัง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 46 ที่
21

โครงการ / กิจกรรม
เงินเดือน/
ค่าตอบแทน/
สวัสดิการ/สิ ทธิ
ประโยชน์ต่างๆ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

-เงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง)ได้แก่
นายก/รองนายก อบต. จานวน
3 อัตรา ข้อบัญญัติหน้า 1/33

514,080

-เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
อบต. จานวน 3 อัตรา
ข้อบัญญัติหน้า 1/33

42,120

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/
รองนายก อบต. จานวน 3
อัตรา ข้อบัญญัติหน้า 1/33

42,120

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ
เลขานุการนายก อบต.
จานวน 1 อัตรา ข้อบัญญัติ
หน้า 1/33

86,400

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 47 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

-ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
จานวน 15 อัตรา ข้อบัญญัติ
หน้า 2/33

1,368,000

-เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล
สานักปลัด อบต. จานวน 10
อัตรา ข้อบัญญัติหน้า 2/33

2,699,120

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

-เงินประจาตาแหน่งพนักงาน
ส่ วนตาบล สานักปลัด อบต.
จานวน 4 อัตรา ข้อบัญญัติ
หน้า 2/33

210,000

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

-เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สานักปลัด อบต.จานวน 4
อัตรา ข้อบัญญัติหน้า 2/33

432,000

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 48 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
สานักปลัด อบต.จานวน 4
อัตรา ข้อบัญญัติหน้า 3/33

48,000

-อื่นๆเป็ นเงินพิเศษอื่นๆให้แก่
ปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา
ข้อบัญญัติหน้า 3/33

84,000

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู ้
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะ
กรมการต่างๆค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
สานักปลัด ข้อบัญญัติหน้า
3/33
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณี พิเศษของพนักงาน
ส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง
สานักปลัด ข้อบัญญัติหน้า
3/33

20,000

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

180,000

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 49 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

-ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่ วน
ตาบลหรื อผูส้ ฃมีสิทธิ์ เบิกจ่าย
ของ สานักปลัด ข้อบัญญัติ
หน้า 3/33

42,000

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือบุตร
ของพนักงานส่ วนตาบล
สานักปลัด อบต. ข้อบัญญัติ
หน้า 3/33

35,000

-เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล
กองคลัง จานวน 4 อัตรากอง
คลัง ข้อบัญญัติหน้า 9/33

1,200,000

อบต.ป่ าก่อ กองคลัง
ดา

-เงินประจาตาแหน่งพนักงาน
ส่ วนตาบล กองคลัง จานวน 1
อัตรา ข้อบัญญัติหน้า 9/33

42,000

อบต.ป่ าก่อ กองคลัง
ดา

อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 50 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ผูไ้ ด้รับการ
แต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการ
ฯลฯ กองคลัง ข้อบัญญัติหน้า
10/33
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณี พิเศษ(เงินรางวัล
ประจาปี )เป็ นเงินรางวัล
ประจาปี แก่พนักงานส่ วน
ท้องถิ่น กองคลัง ข้อบัญญัติ
หน้า 10/33

75,000

อบต.
ป่ าก่อดา

กองคลัง

75,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองคลัง

-ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่ วน
ตาบลหรื อผูม้ ีสิทธิ์ เบิกจ่าย
กองคลัง ข้อบัญญัติหน้า 9/33

60,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองคลัง

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือบุตร
ของพนักงานส่ วนตาบล
สานักปลัด อบต. ข้อบัญญัติ
หน้า 10/33

20,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองคลัง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 51 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

-เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล
ส่ วนการศึกษา จานวน 4
อัตรา ข้อบัญญัติหน้า 14/33

1,000,000

อบต.
ป่ าก่อดา

ส่ วน
การศึกษา

- เงินประจาตาแหน่งพนักงาน
ส่ วนตาบล ส่ วนการศึกษา
จานวน 1 อัตรา ข้อบัญญัติ
หน้า 14/33

42,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

ส่ วน
การศึกษา

-ค่าตอบแทนพนักงาจ้าง ส่ วน
การศึกษา จานวน 1 อัตรา
ข้อบัญญัติหน้า 14/33

145,080

อบต.ป่ าก่อ
ดา

ส่ วน
การศึกษา

-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
(พชค.)เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
เพิ่มเติมต่างๆของพนักงาจ้าง
ส่ วนการศึกษา จานวน 1
อัตราข้อบัญญัติหน้า 15/33

15,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

ส่ วน
การศึกษา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 52 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณี พิเศษของพนักงาน
ส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง
ส่ วนการศึกษา ข้อบัญญัติ
หน้า 15/33
- เงินช่วยเหลือบุตรเพื่อจ่ายเป็ น
เงินช่วยเหลือบุตรของ
พนักงานส่ วนตาบล ส่ วน
การศึกษา ข้อบัญญัติหน้า
15/33

50,000

อบต.
ป่ าก่อดา

ส่ วน
การศึกษา

10,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

ส่ วน
การศึกษา

-เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล
กองช่าง จานวน 1 อัตรา
ข้อบัญญัติหน้า 21/33

500,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองช่าง

-เงินประจาตาแหน่งพนักงาน
ส่ วนตาบล กองช่าง จานวน 1
อัตราข้อบัญญัติหน้า 21/33

42,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองคลัง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 53 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กอง
ช่าง จานวน 1 อัตรา
ข้อบัญญัติหน้า 21/33

108,000

อบต.
ป่ าก่อดา

กองช่าง

- เงินเพิ่มเติมต่างๆของ
พนักงานจ้าง กองช่าง จานวน
1 อัตรา ข้อบัญญัติหน้า 21/33

12,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

ส่ วน
การศึกษา

-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณี พิเศษของพนักงาน
ส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง
กองช่าง ข้อบัญญัติหน้า 22/33
-ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่ วน
ตาบลหรื อผูม้ ีสิทธิ์ เบิกจ่าย
กองช่าง ข้อบัญญัติหน้า 22/33

30,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองช่าง

40,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองคลัง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 54 ที่
22

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา -ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิราชการ ไปราชการ
ซึ่งบริ การ

งบประมาณ
1,250,000

ข้อบัญญัติ หน้า4,10,15,22/33

23.

24.

รายจ่ายเกี่ยวกับรับรอง -ค่ารับรองเพื่อเป็ นรายจ่าย
รับรองต้อรับบุคคล คณะ
และพิธีการ
บุคคลของ อปท.เช่นค่าอาหาร
เครื่ องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
ในการรับรอง ฯลฯ ข้อบัญญัติ
หน้า 4/33
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
สาหรับการเลือกตั้ง กรณี
เลือกตั้ง
ต่างๆและการเลือกตั้งทัว่ ไป
ระดับประเทศเช่น กรณี ครบ
วาระ ยุบสภา หรื อแทน
ตาแหน่งที่วา่ งลง ฯลฯ
ข้อบัญญัติหน้า 5/33

42,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.2
หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด/
กองคลัง/กอง
ช่าง/ส่ วน
การศึกษา
อบต.ป่ าก่อ สานักปลัด
ดา

10,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

สานักปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 55 ที่

โครงการ / กิจกรรม

25

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริ การจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า 5/33
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริ การจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า 10/33

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

180,000

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

60,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองคลัง

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 56 ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริ การจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า 22/33
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริ การจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า 15/33

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

35,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กองช่าง

40,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

ส่ วน
การศึกษา

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 57 ที่
26

27

28

29

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าในการ
ปฏิบตั ิงานในสานักงาน อบต.
ป่ าก่อดา/ในที่สาธารณะ
ข้อบัญญิติหน้า 7/33
ค่าบริ การโทรศัพท์ -เพื่อเป็ นค่าบริ การโทรศัพท์
พื้นฐานค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า 7/33
ค่าบริ การไปรษณี ย ์ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การ
ไปรษณี ยค์ ่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณี ยากร
ค่าธรรมเนียมการโอนใน
ระบบบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า 7/33
ค่าบริ การสื่ อสารและ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การสื่ อสาร
และโทรคมนาคมในการ
โทรคมนาคม
ปฏิบตั ิงานในสานักงาน อบต.
ป่ าก่อดาค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เนต

ค่าไฟฟ้า

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

300,000

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

15,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

สานักปลัด

20,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

สานักปลัด

53,000

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 58 ที่

30

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

รวมถึงอินเทอร์เนตการ์ดและ
ค่าสื่ อสารอื่นๆฯลฯ
ข้อบัญญัติ หน้า 8/33
โครงการสนับสนุน -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร จัดการเรี ยนการสอน(รายหัว)
สถานศึกษา(ค่าวัสดุ ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.อบต.
จัดการเรี ยนการสอน ป่ าก่อดา จานวน 75 คน 1ศูนย์
รายหัวของศพด.อบต. รายละ 1, 700 บาท ข้อบัญญัติ
หน้า 18/33

31

ป่ าก่อดา)
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

32

สารองจ่าย

-เพื่อส่ งเป็ นเป็ นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในส่ วน
ของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ
ห้า ข้อบัญญัติ หน้า 33/33
-เพื่อสารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อ
กรณี ฉุกเฉิ น มีความจาเป็ น
เร่ งด่วน กรณี ฉุกเฉิ นที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรื อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็ นส่ วนรวม และ

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

127,500

อบต.ป่ าก่อ
ดา

สานักปลัด

48,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

สานักปลัด

190,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

สานักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 59 ที่

33

34

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ที่
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ าป่ าไหลหลาก
แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภยั และไฟ
ป่ า ข้อบัญญัติ หน้า 33/33
รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบระบบ
ประกันสุ ขภาพ ข้อบัญญัติ
หน้า 33/33
-เพื่อส่ งเป็ นเงินสมทบกองทุน
เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้อราชการ
บาเหน็จบานาญ
พนักงานส่ วตาบล ข้อบัญญัติ
ข้าราชการส่ วน
หน้า 33/33
ท้องถิ่น(กบท)

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

75,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

สานักปลัด

132,780

อบต.ป่ าก่อ
ดา

สานักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 60 -

ผด.2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

2

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ซักซ้อมแผนป้ องกัน -เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
และบรรเทาสาธารณ ดาเนินกิจกรรมต่างๆตาม
โครงการซักซ้อมแผน
ภัย
ป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 66 ลาดับที่ 1
ข้อบัญญัติหน้า 12/33
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ป้ องกันการเกิด
อุบตั ิเหตุบนถนน/ลด ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

อุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล

ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุบน
ถนน/ลดอุบตั ิเหตุช่วง
เทศกาล ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562 )หน้า 67 ลาดับที่ 4
ข้อบัญญัติหน้า 12/33

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

10,000

ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

สานักปลัด

40,000

ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

สานักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 61 ที่
3

4

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินการกิจกรรม
โครงการฝึ กทบทวน อปพร.
เพื่อดาเนินการฝึ กอบรม
ทบทวนให้ความรู ้ตาม
บทบาทหน้าที่ในการบริ การ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2560)
หน้า 67 ลาดับที่ 5 ข้อบัญญัติ
หน้า 13-33
วัสดุยานพาหนะและ -เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มีลกั ษณะ
ขนส่ ง
โดยสภาพ เป็ นวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ เช่น กระจก
โค้งมน สัญญาณไฟกระพริ บ
แผงไฟวับวาบ แผงหยุดตรวจ

ฝึ กทบทวน อปพร.

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

30,000

ในเขตจังหวัด
เชียงราย

สานักปลัด

30,000

ในเขตอบต.ป่ า สานักปลัด
ป่ าก่อดา

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 62 ที่

โครงการ / กิจกรรม

5 วัสดุเครื่ องแต่งกาย

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
สามเหลี่ยม ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) หน้า61 ลาดับที่
2 ข้อบัญญัติ หน้า13/33
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพเป็ น
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
เสื้ อสะท้อนแสงฯลฯ ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้า
61 ลาดับ 2 ข้อบัญญัติ หน้า14/33

6 โครงการป้ องกันและ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด ดาเนินการกิจกรรมโครงการป้ องกัน

และแก้ไขปั ญหายาเสพติดเป็ นการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดทั้ง
ในส่วนที่ อปท.ดาเนินการเองหรื อ
สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่ วมดาเนินการ การดาเนินการป้ องกัน
กลุ่มเสี่ ยง เช่นเด็กและเยาวชนใน
โรงเรี ยนสถานศึกษาฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2560) หน้า

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

10,000

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

20,000

พื้นที่ อบต.
ป่ าก่อดา

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

67 ลาดับที่ 5 ข้อบัญญัติหน้า 13-33

- 63 -

ผด.2

แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 ค่าบารุ งรักษาและ
ซ่อมแซม

2 วัสดุสานักงาน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายค่าซ่อมแซมปกติ
ค่าซ่อมกลางที่ใช้ในการบารุ งรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่นเป็ นการจ้าง
ดาเนินการหรื อการจ้างเหมาแรงงาน
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (25602562)หน้า 61 ลาดับ 1 ข้อบัญญัติ
หน้า 16/33
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งส่ ง
ของที่มีลกั ษณะโดยสภาพเป็ นวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานกองการศึกษาฯ ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาสามปี (25602562)หน้า 61 ลาดับ 2 ข้อบัญญัติ
หน้า 16/33

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

10,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กอง
การศึกษา

20,000

อบต.ป่ าก่อ
ดา

กอง
การศึกษา

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 64 ที่

โครงการ / กิจกรรม

3

วัสดุคอมพิวเตอร์

4

อบรมเพิม่
ประสิ ทธิภาพ
บุคคลากรทาง
การศึกษา

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มีลกั ษณะ
โดยสภาพ เป็ นวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของกอง
การศึกษาฯ ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562)หน้า 61 ลาดับ 2
ข้อบัญญัติ หน้า 16/33
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินงานตามโครงการ
อบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
บุคลากรทางการศึกษา อบต.
ป่ าก่อดา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562)หน้า 64 ลาดับ 2
ข้อบัญญัติ หน้า 18/33

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

5,000

อบต.
ป่ าก่อดา

กองการศึกษา

20,000

อบต.ป่ า
ก่อดา

กองการศึกษา

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 65 ที่

โครงการ / กิจกรรม

5 วัสดุสานักงาน

ผด.2
พ.ศ.2560

รายละเอียดของ
พ.ศ.2559
สถานที่
หน่ วย
งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
5,000
อบต.ป่ า กองการศึกษา
สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพ เป็ น
ก่อดา
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานของกอง
การศึกษาฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562)หน้า 61 ลาดับ 2
ข้อบัญญัติ หน้า 18/33

6 วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพ เป็ น
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานของกอง
การศึกษาฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562)หน้า 61 ลาดับ 2
ข้อบัญญัติ หน้า 18/33

15,000

อบต.ป่ า
ก่อดา

กองการศึกษา

- 66 -

ผด.2

แผนงานเคหะชุ มชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 ค่าบารุ งรักษาและ
ซ่อมแซม

2 วัสดุสานักงาน

รายละเอียดของ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
สถานที่
หน่ วย
งบประมาณ
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.
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายค่าซ่อมแซม
20,000
อบต.
กองช่าง
ปกติค่าซ่อมกลางที่ใช้ในการ
ป่ าก่อดา
บารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
การจ้างผูร้ ับจ่างดาเนินการ หรื อการ
จ้างเหมาแรงงาน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้า
61 ลาดับ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 23/33
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
10,000
อบต.
กองช่าง
สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพเป็ น
ป่ าก่อดา
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของกองช่าง เช่น
เครื่ องคิดเลข เครื่ องเจาะ กระดาษ
ซองเอกสาร น้ าหมึกปริ้ นท์ ไม้
บรรทัด ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า 61 ลาดับ 2 ข้อบัญญัติ

หน้า 23/33
- 67 ที่

โครงการ / กิจกรรม

3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4 วัสดุก่อสร้าง

รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้
50,000
อบต.
ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มีลกั ษณะโดย
ป่ าก่อดา
สภาพ เป็ นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้ นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของกองช่าง เช่น
ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้า รี ซี
สเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโคโฟน หัวแร้งไฟฟ้ า
เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
50,000
อบต.
ซึ่ งสิ่ งของที่มีลกั ษณะโดย
ป่ าก่อดา
สภาพเป็ นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้ นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานกองช่าง เช่น
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรื อ

ผด.2
หน่ วย
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ซี เมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
- 68 ที่

5

โครงการ / กิจกรรม

วัสดุคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
เลื่อย ค้อน ชะแลง ตะปู
เหล็กเส้น แปรงทาสี
ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 61 ลาดับ 2
ข้อบัญญัติ หน้า 23/33
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มีลกั ษณะ
โดยสภาพ เป็ นวัสดุ
สิ้ นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานกองช่าง
เช่น ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
เทปบันทึกข้อมูล กระดาษ
ต่อเนื่อง แมนบอร์ ด แผง
แป้นอักขระหรื อแป้นพิมพ์
เมมโมรี่ ซิป เมาส์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล

งบประมาณ

10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่ าก่อดา

กองช่าง

ผด.2
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 69 ที่

โครงการ / กิจกรรม

6 จัดซื้ อโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์

7 ค่าบารุ งรักษาและ
ปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์

รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม(25602562) หน้า 61 ลาดับ 2 ข้อบัญญัติ
หน้า 24/33
อบต.
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่
13,500
ป่ าก่อดา
จัดเป็ นครุ ภณั ฑ์โดยสภาพ เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจัดซื้ อโคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์จานวน 1 ชุด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)หน้า
62 ลาดับ 3 ข้อบัญญัติ หน้า 24/33
อบต.
-เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
20,000
ป่ าก่อดา
บารุ งรักษาโครงสร้างของครุ ภณั ฑ์
ขนาดใหญ่ เช่นเครื่ องจักรกล
ยานพาหนะ ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)หน้า
61 ลาดับ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 24 /33

ผด.2

หน่ วย
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 70 รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
8 โครงการก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายการสร้าง
ห้องน้ าครู ศูนย์พฒั นา ห้องน้ าครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก อบต.ป่ าก่อดา อบต.ป่ าก่อดาขนาดความกว้าง
1.80 ม. ขนาดความยาว 3.00 ม.
พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนของ อบต.ป่ าก่อดา ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (25602562)หน้า 62 ลาดับ 4 ข้อบัญญัติ
หน้า 26/33
9 ค่าบารุ งรักษาและ
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งและปรับปรุ ง
ปรับปรุ งที่ดินและ
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างซึ่ งรวมถึง
สิ่ งก่อสร้าง
สิ่ งต่างๆที่ติดตรึ งกับที่ดินและ
หรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซม
ถนน ค่าปรับปรุ งระบบระบายน้ า
ค่าปรับปรุ งถนน ค่าปรับปรุ ง
สิ่ งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสาปี หน้า 63
ลาดับ 7 ข้อบัญญัติ หน้า 27/33

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

75,000

อบต.
ป่ าก่อดา

กองช่าง

200,000

อบต.
ป่ าก่อดา

กองช่าง

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

- 71 แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
รายละเอียดของ
ที่ โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 จัดทาแผนพัฒนา
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ท้องถิ่น
ดาเนินกิจกรรมต่างๆตาม
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เช่นการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
การออกประชุมประชาคมแผน
ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า 57 ลาดับ 1
ข้อบัญญัติ หน้า 27/33
2 จัดนิทรรศการร้าน -เพื่อเป็ นค่าใช้ต่างๆในการ
สิ นค้าชุมชนงาน
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
มหกรรมอาหารและ จัดนิทรรศการร้านสิ นค้าชุมชน
ขอดีอาอาเภอแม่ลาว งานมหกรรมอาหารและของดี
อาเภอแม่ลาว ครั้งที่ 5
3 ส่ งเสริ มสร้างความ
-เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ปรองดองและปกป้อง ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
สถาบัน
ส่ งเสริ มสร้างความปรองดอง

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

20,000

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

20,000

อ.แม่ลาว

สานักปลัด

15,000

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

พระมหากษัตริ ย ์

และปกป้องสถาบัน
- 72 -

ที่

4

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
พระมหากษัติย ์ ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (25602562) หน้า 60 ลาดับ 8
ข้อบัญญัติ หน้า28/33
โครงการอบรมเพิ่ม -เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆในกา
ประสิ ทธิภาพศักยภาพ ดาเนินกิจกรรมตาม
กลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการอบรมเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพ กลุ่มพัฒนา
สตรี ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า 64
ลาดับ 2 ข้อบัญญัติ หน้า
28/33
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

20,000

ผด.2

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.ป่ า
ก่อดา

สานักปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
วัสดุการเกษตร

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็ นรานจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มีลกั ษณะ
โดยสภาพ เป็ นวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและ

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

อบต.
ป่ าก่อดา

สานักปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

