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คานา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ
๒๖ การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ โดยมี ขั้ น ตอนด าเนิ น การ ดั ง นี้ (๑)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ 2๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้ว
เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงิน สะสม หรื อได้รั บ แจ้ งแผนงานและโครงการจากหน่ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การ
ขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุ ข จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข และผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖
การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจ ารณาร่ างแผนการดาเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้ อ ๑๒ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 27 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความ
ต่ อ ไปนี้ แ ทน “ข้ อ 2๗ แผนการด าเนิ น งานให้ จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้ น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนิน งานเป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิน่ ”
ภายใต้ กฎหมายดังกล่ า ว องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลทุ่ งผาสุ ข จึง ได้ ดาเนิ นการจั ดท าแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบู รณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
2. แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด ต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

-2ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 2๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงิน สะสม หรื อได้รั บ แจ้ งแผนงานและโครงการจากหน่ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การ
ขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการดาเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินงาน (Action plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พิจ ารณาร่า งแผนการด าเนิน งาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

-3-

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่
วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

-4ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดาเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น
2. ท าให้ แ นวทางการด าเนิ น การงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามชั ด เจนในการ
ปฏิบัติงาน
3. มีการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ทาให้มีความสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผล เมื่อสิ้นปี

ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
**********************

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จานวน
คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดาเนินการ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
1
1.56
90,000
0.77
กองช่าง
1.2 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา
11
17.19
2,515,000
21.65
กองช่าง
1.3 แผนงาน การเกษตร
3
4.69
902,000
7.77
กองช่าง
1.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1
1.56
25,000
0.22
สานักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
16
25.00
3,532,000
30.41
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
6
9.38
2.2 แผนงาน สาธารณสุข
2
3.13
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2
3.13
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5
7.81
2.5 แผนงาน การเกษตร
1
1.56
2.6 แผนงาน งบกลาง
5
7.81
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

21

32.81

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ

813,683
35,000
40,000
155,000
20,000
5,996,000

7.01
0.30
0.34
1.33
0.17
51.62

7,059,683

60.78

กองการศึกษาฯ
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
สานักปลัด
สานักปลัด/
กองคลัง
5

ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
**********************

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงาน การเกษตร
1
1.56
3.2 แผนงาน สาธารณสุข
1
3.56
3.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1
1.56
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
3
4.69

จานวน
งบประมาณ

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
2
3.13
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
3
4.69
4.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2
3.13
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
7
10.94
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

จานวน
งบประมาณ

15,000
20,000
30,000
65,000

185,000
95,000
70,000
350,000

คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ

0.13
0.17
0.26
0.56

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ

1.59
0.82
0.60
3.01

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
**********************

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
9
14.06
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
แผนงาน สาธารณสุข
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงาน การศึกษา
แผนงาน เคหะและชุมชน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5
รวมทั้งหมด

396,000

3.41
0.51
0.51
0.17
0.21
0.43
5.24

2
1
1
3
1
17

3.13
1.56
1.56
4.69
1.56
26.56

59,000
59,000
20,000
24,300
50,000
608,700

64

100.00

11,615,383

สานักปลัด/
กองคลัง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

100.00
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ผด. 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) และ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ.01)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.

ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 120
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 30/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
-โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้้าหมู่บ้าน(โรงน้้าดื่ม)
บ้านหัวทุ่งใหม่ หมู่ 5
(ถังกรองน้้าสแตนเลส)

หมู่ 5
ต้าบล
ทุ่งผาสุข

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

90,000

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านนายหนู หินพาน
ไปป่าสุสาน) บ้านทุ่งควบ
หมู่ที่ 2
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 102
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 36/42

2.

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้า้ คสล.
รูปตัวยู (บ้านนายสิน
ค้ามา) บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 98
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 36/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายหนู หิน
พาน ไปป่าสุสาน)
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร
ยาว 201 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 804 ตารางเมตร
พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง
และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้านวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
(บ้านนายสิน ค้ามา) บ้านหัว
ทุ่ง หมู่ที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร
หนา 0.12 เมตร ยาว 151
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

500,000

หมู่ 2
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

381,000

หมู่ 1
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
3.

4.

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้า้ คสล.
รูปตัวยู (สายบ้านนายสนั่น
ซอย 10) บ้านหัวทุ่งใหม่
หมู่ที่ 5
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 122
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 36/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
(สายบ้านนายสนั่น ซอย
10) บ้านหัวทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 76 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย
โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
รางระบายน้า้ คสล.
ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
รูปตัวยู (สายบ้านนายเมือง (สายบ้านนายเมือง เมือง
เมืองมูล ซอย 11)
มูล ซอย 11) บ้านหัวทุ่ง
บ้านหัวทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5
ใหม่ หมู่ที่ 5 ก่อสร้างราง
แผนพัฒนาสี่ปี (2561ระบายน้้า ขนาดกว้าง
2564) หน้า 122
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หนา 0.12 เมตร ยาว
หน้า 36/42
88.50 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

193,000

หมู่ 5
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

224,000

หมู่ 5
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
5.

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้า้ คสล.
รูปตัวยู (สายบ้าน
นางนภารินทร์ พรมคุณ)
บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 7
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 132
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 37/42

6.

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้า้ คสล.
รูปตัวยู (สายบ้านนายแดง
สุขใจ) บ้านใหม่เจริญ
หมู่ที่ 7
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 132
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 37/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
(สายบ้านนางนภารินทร์
พรมคุณ) บ้านใหม่เจริญ
หมู่ที่ 7 ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 100 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้านวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
(สายบ้านนายแดง สุขใจ)
บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 7
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 35 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

253,000

หมู่ 7
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

89,000

หมู่ 7
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
7.

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
สะพานน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่เจริญ
หมู่ที่ 7
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 130
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 31/42

8.

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
บ่อพักน้้าดิบ (ปรับสภาพ
น้้าดิบประปาหมู่บ้าน)
บ้านไร่แสนสุข หมู่ที่ 4
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 115
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 37/42
โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
ฝาปิดรางระบายน้้า คสล.
(หน้าบ้านนายทองค้า
เมืองมูล) บ้านหัวทุ่ง หมู่ 1
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 99
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 37/42

9.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างสะพานน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่
ที่ 7 ขนาดกว้าง 1 เมตร
สูง 0.80 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 20 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน
จ้านวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างบ่อพักน้้าดิบ
(ปรับสภาพน้้าดิบประปา
หมู่บ้าน บ้านไร่แสนสุข
หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถังน้้าใส
ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร

158,000

หมู่ 7
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

500,000

หมู่ 4
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
1.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
จ้านวน 161 ฝา พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

119,000

หมู่ 1
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
10.

11.

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ถนนลูกรัง บ้านผาฮาว
หมู่ที่ 3
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 111
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 38/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนลูกรัง
(สายทุ่งแทว) บ้านผาฮาว
หมู่ที่ 3 ถมหินคลุกบริเวณ
ที่ช้ารุดเสียหาย ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 58
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ถนนลูกรัง
ปรับปรุงถนนลูกรัง
(สายบ้านนาน้อย)
(สายบ้านนาน้อย) บ้าน
บ้านผาสุก หมู่ที่ 6
ผาสุก หมู่ที่ 6 ถมหินคลุก
แผนพัฒนาสี่ปี (2561บริเวณที่ช้ารุดเสียหาย
2564) หน้า 126
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
ข้อบัญญัติปี 25๖1
75 ลูกบาศก์เมตร
หน้า 38/42
พร้อมปรับเกลี่ย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

43,000

หมู่ 3
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

55,000

หมู่ 6
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
คลองส่งน้้า คสล. รูปตัวยู
(สายบ้านนางมาลี อิ่นค้า)
บ้านผาสุก หมู่ที่ 6
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 124
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 39/42

2.

โครงการจ้างเหมาขยาย
ท่อส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร
บ้านผาฮาว หมู่ที่ 3
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 108
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 39/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างคลองส่งน้้า คสล.
รูปตัวยู (สายบ้านนางมาลี
อิ่นค้า) บ้านผาสุก หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ลึก 0.80 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 62.50 เมตร
ฝาปิดคลองส่งน้้า ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว
1.10 เมตร หนา 0.15
เมตร จ้านวน 35 ฝา
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ขยายท่อส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร (อ่างทุ่งเทว)
บ้านผาฮาว หมู่ที่ 3
จัดซื้อท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น
8.5 ชนิดปลายบาน จ้านวน
332 ท่อน พร้อมน้้ายา
ประสานท่อพีวีซี ขนาด
250 กรัม จ้านวน 55
กระป๋อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

245,000

หมู่ 6
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

457,000

หมู่ 3
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
3.

ลาดับ
ที่
1.

โครงการจ้างเหมาขยายท่อ
ส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
(ฝายห้วยอ้อ) บ้านผาสุก
หมู่ที่ 6
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 125
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 40/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ขยายท่อส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร (ฝายห้วยอ้อ)
บ้านผาสุก หมู่ที่ 6
จัดซื้อท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน
จ้านวน 145 ท่อน น้้ายา
ประสานท่อพีวีซี
ขนาด 250 กรัม
จ้านวน 26 กระป๋อง

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในต้าบลทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 135
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 33/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในต้าบลทุ่งผาสุข

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

200,000

หมู่ 6
ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

25,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ผด. 2

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.

2.

3.

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 137
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 22/42
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอน
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 137
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 22/42
โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 138
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 22/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

186,200

อบต.
ทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่ง
ใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาสุก

64,600

อบต.
ทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท้ากิจกรรมตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย

20,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ทุ่งใหม่ และเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุก
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ลาดับ
ที่
4.

5.

6.

 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 138
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 23/42
ค่าอาหารเสริม (นม)
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 137
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 23/42

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนต้าบลทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 138
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 24/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ทุ่งใหม่
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ผาสุก
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หัวทุ่ง
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ผาฮาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนต้าบลทุ่งผาสุข

482,883

อบต.
ทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

30,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

2.

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออกและการก้าจัด
ลูกน้้ายุงลาย
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 138
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 28/42
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 139
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 28/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
และการก้าจัดลูกน้้ายุงลาย

20,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

2.

โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ที่พึ่ง
ต้าบลทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 139
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 33/42
โครงการเก็บผักใส่ซ้า
หิ้วถุงผ้าไปกาด
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 143
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 34/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผูย้ ากไร้ที่พึ่งต้าบล
ทุ่งผาสุข

20,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเก็บผักใส่ซ้า
หิ้วถุงผ้าไปกาด

20,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

2.

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาเด็กปฐมวัย นักเรียน
เด็กและเยาวชน
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึง
พนักงานส่วนต้าบล คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาอบต.ทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 142
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 34/42
ค่าใช้จ่ายในการร่วม
กิจกรรมการจัดงาน
อนุสรณ์ผู้เสียสละอ้าเภอ
เชียงค้า
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 141
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 35/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
นักเรียน เด็กและเยาวชน
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึง
พนักงานส่วนต้าบล คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาอบต.ทุ่งผาสุข
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น

40,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการร่วมกิจกรรมการ
จัดงานอนุสรณ์ผเู้ สียสละ
อ้าเภอเชียงค้า

30,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
การศึกษาฯ

20,000

กอง
การศึกษาฯ

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
3.

4.

5.

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
“สืบสานประเพณี
สงกรานต์”
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 142
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 35/42
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 142
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 35/42
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 142
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 35/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการร่วมกิจกรรมการ
จัดงานอนุสรณ์ผเู้ สียสละ
อ้าเภอเชียงค้า

20,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

15,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

ลาดับ
ที่
1.

2.

โครงการส่งเสริมการผลิต
และการใช้เชื้อจุลินทรีย์
“ปรปักษ์” (เชื้อราไตรโคร
เดอร์ม่า) ป้องกันโรคพืช
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 139
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 38/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการผลิต
และการใช้เชื้อจุลินทรีย์
“ปรปักษ์” (เชื้อราไตรโคร
เดอร์ม่า) ป้องกันโรคพืช

 แผนงานงบกลาง
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 144
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 40/42
เบี้ยยังชีพคนพิการ
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 144
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 41/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

20,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ผด. 2

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งผาสุข

3,905,600 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งผาสุข

1,766,400 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
3.

4.

5.

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 144
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 41/42
เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 144
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 42/42
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต้าบล
ทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 144
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 42/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งผาสุข

144,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้แก่
กองทุนระบบหลักประกัน
แห่งชาติ (สปสช.) ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งผาสุข

60,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต้าบลทุ่งผาสุข

120,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.

ลาดับ
ที่
1.

โครงการรักน้้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 147
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 39/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรักน้้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน ต้าบลทุ่งผาสุข

 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการคัด
แยกขยะต้าบลทุง่ ผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 146
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 27/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการคัด
แยกขยะต้าบลทุ่งผาสุข

15,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

20,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

โครงการฝึกอบรมป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 145
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 32/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

30,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1.

2.

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 148
ข้อบัญญัติปี 2561
หน้า 4/42
ค่าใช้จ่ายวันส้าคัญของ
ทางราชการ
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 148
ข้อบัญญัติปี 2561
หน้า 4/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของอบต.ทุ่งผาสุข

เพื่อใช้จ่ายในการจัดงาน
วันส้าคัญของทางราชการ

หน่วย
ดาเนินการ

ผด. 2

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

150,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

15,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
4. ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

2.

3.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัยบนท้องถนนช่วง
เทศกาลและป้องกันภัย
ทั่วไป
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 149
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 17/42
โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนระงับอัคคีภัยต้าบล
ทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 149
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 17/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัยบนท้องถนนช่วง
เทศกาลและป้องกันภัย
ทั่วไป

30,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยต้าบลทุ่งผาสุข

25,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

โครงการฝึกทักษะการว่ายน้้า
เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิต
จากการจมน้้า ส้าหรับเด็ก
และเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ต้าบลทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 136
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 18/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกทักษะการว่าย
น้้าเพื่อลดปัญหาการ
เสียชีวิตจากการจมน้า้
ส้าหรับเด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไป
ต้าบลทุ่งผาสุข

40,000

สระน้้า
โรงเรียน
ปิยมิตร
วิทยาคม
และอบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
4. ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

2.

โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนต้านภัยยาเสพติด
ต้าบลทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 149
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 33/42
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อปพร. ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 149
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 33/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนต้านภัยยาเสพติด
ต้าบลทุ่งผาสุข

20,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อปพร. ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลทุ่งผาสุข

50,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.

2.

3.

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 4/42
โครงการกิจกรรม 5 ส.
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 157
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 5/42
ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 7/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
อบต.

150,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการกิจกรรม 5 ส.

10,000

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์สา้ นักงาน
-เก้าอี้ท้างาน
-โต๊ะท้างาน (ชนิดเหล็ก)
-เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา
-เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม
-โต๊ะหมู่บูชา
-โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,000
7,000
30,000
12,000
8,500
2,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
4.

5.

6.

ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 9/42
ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 9/42,10/42

ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 10/42,11/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-เครื่องบันทึกเสียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
-เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
-กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจติ อล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ
ส้านักงาน
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
-สแกนเนอร์
-เครื่องส้ารองไฟฟ้า

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,200

17,000
14,000

48,000
8,600
20,000
2,800
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
7.

8.

9.

โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษีแก่
ประชาชนในต้าบล
ทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 153
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 13/42
ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 14/42
ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 15/42

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีแก่ประชาชน
ในต้าบลทุ่งผาสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์สา้ นักงาน
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
-ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
กระจก 5 ฟุต
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
-สแกนเนอร์

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
ทุ่งผาสุข

กองคลัง

อบต.
ทุ่งผาสุข

กองคลัง

อบต.
ทุ่งผาสุข

กองคลัง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11,000
4,300

20,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

2.

ลาดับ
ที่
1.

ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 16/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์สา้ นักงาน
-เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 153
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 17/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-เครื่องรับส่งวิทยุ

 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 152
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 27/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
-เครื่องพ่นหมอกควัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

อบต.
ทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ต้าบลทุ่งผาสุข

ส้านักปลัด

ผด. 2

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23,000

36,000

งบประมาณ
(บาท)

59,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ลาดับ
ที่
1.

ลาดับ
ที่
1.

2.

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
โครงการจัดท้าเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ปรับปรุงแผนชุมชนแผน
หมู่บ้านและต้าบลทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 157
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 32/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานการจัดท้าเวที
ประชาคมหมู่บ้านและต้าบล
ตลอดจนการปรับปรุงแผน
ชุมชน แผนหมู่บ้านและ
ต้าบลทุ่งผาสุข

 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ การประกวด
การแข่งขันต่าง ๆ
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 155
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 19/42
ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 155
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 20/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

20,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน จัดนิทรรศการ การ
ประกวดการแข่งขันต่าง ๆ

หน่วย
ดาเนินการ

ผด. 2

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ต้าบลทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

ต้าบลทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

2,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์สา้ นักงาน
-โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

2,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
3.

ลาดับ
ที่
1.

ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 155
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 21/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ
ส้านักงาน
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ค่าครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 156
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 31/42

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์สา้ รวจ
-เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม แบบพกพา
-ล้อวัดระยะ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ต้าบลทุ่งผาสุข

กอง
การศึกษาฯ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ต้าบลทุ่งผาสุข

กองช่าง

ผด. 2

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16,000
4,300

งบประมาณ
(บาท)

25,000
25,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

ผด. 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) และ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.02)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
อุดหนุนขยายไฟกิ่งให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อ.เชียงค้า จ.พะเยา
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 159
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 31/42

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ.เชียงค้า จ.พะเยา ในการ
ด้าเนินการขยายไฟกิ่งให้กับ
ทุกหมู่บ้านต้าบลทุ่งผาสุข

139,000

ต้าบล
ทุ่งผาสุข

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.

2.

3.

อุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส้าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 160
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 26/42
อุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพต้าบลทุ่งผาสุข
ให้แก่ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 160
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 26/42

อุดหนุนส้าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
-โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
-โรงเรียนบ้านผาฮาว

โรงเรียนบ้าน
หัวทุ่ง
516,000 โรงเรียนบ้าน
340,000 ผาฮาว

กอง
การศึกษาฯ

อุดหนุนโครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพต้าบลทุ่งผาสุข
ให้แก่ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

25,000 โรงเรียนบ้าน
หัวทุ่ง

กอง
การศึกษาฯ

อุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาชีพสู่
ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนบ้าน
หัวทุ่ง
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 161
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 26/42

อุดหนุนโครงการอาชีพสู่
ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนบ้าน
หัวทุ่ง

30,000 โรงเรียนบ้าน
หัวทุ่ง

กอง
การศึกษาฯ

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
4.

5.

อุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนน้า้ แวน
ผาสุข ให้แก่ โรงเรียนบ้าน
ผาฮาว
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 160
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 26/42
อุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการปลูก
จิตส้านึกรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม
ตามค่านิยมไทย 12
ประการ ให้แก่ โรงเรียน
บ้านผาฮาว
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 160
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 26/42

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อุดหนุนโครงการส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนน้า้ แวนผาสุข ให้แก่
โรงเรียนบ้านผาฮาว

15,000 โรงเรียนบ้าน
ผาฮาว

กอง
การศึกษาฯ

อุดหนุนโครงการปลูก
จิตส้านึกรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงามตาม
ค่านิยมไทย 12 ประการ
ให้แก่ โรงเรียนบ้านผาฮาว

30,000 โรงเรียนบ้าน
ผาฮาว

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผด. 2

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1.

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน
(อสม.) ในเขตต้าบล
ทุ่งผาสุข
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 162
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 27/42

อุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน
(อสม.) ในเขตต้าบลทุ่งผาสุข
ในการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้านในเขตต้าบล
ทุ่งผาสุข

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

56,000 ต้าบลทุ่งผาสุข

หน่วย
ดาเนินการ

อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลอ่างทอง
แผนพัฒนาสี่ปี (25612564) หน้า 163
ข้อบัญญัติปี 25๖1
หน้า 12/42

ตามโครงการขอรับการ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
อ้านวยการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20,000 อ้าเภอเชียงค้า

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ
1.

ผด. 2

ส้านักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

ผด. 2
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