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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
1.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ปรับปรุงหอประชุม
หมู่บ้าน บ้านดู่ หมู่ที่ 4

รายละเอียดของโครงการ
/ กิจกรรม
ปูกระเบื้องอาคารหอประชุมหมู่บ้าน
กว้าง 12เมตร ยาว12เมตร พื้นที่โดยรวม
162 ตร.ม.

งบประมาณ
( บาท )
133,000

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านดู่

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านม่วง หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 46เมตร
หนา 0.15เมตร มีพื้นที่กอ่ สร้างไม่น้อยกว่า
184 ตร.ม.

100,000

บ้านม่วง

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านชี หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 58 ม.

100,000

บ้านชี

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านน้า้ คา หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 60 ม.

100,000

บ้านน้า้ คา

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผาน้า้ ย้อย หมู่ที่ 5

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 46 ม.

100,000

หน่วยงาน

กองช่าง

บ้านผาน้า้ ย้อย กองช่าง
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1.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
6 ก่อสร้างรางระบายน้า้
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีฝาปิด)
บ้านเกวต หมู่ที่ 6

รายละเอียดของโครงการ
/ กิจกรรม
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.
หนา 0.10ม.ยาว 59 ม.

งบประมาณ
( บาท )
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านเกวต

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน้า้
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีฝาปิด)
บ้านร่มไทร หมู่ที่ 12

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.18 ม.
หนา 0.10ม.ยาว 78 ม.

100,000

บ้านร่มไทร

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนอง หมู่ที่ 6

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม.
หนา 0.15 ม.

100,000

บ้านหนอง

กองช่าง

9 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาวรวม 270 ม.
หนา 0.15 ม.

100,000

บ้านพญาแก้ว

กองช่าง

10 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกอก หมู่ท8ี่

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 72 ม.
หนา 0.10 ม.

100,000

บ้านกอก

กองช่าง

รวม

933,000

หน่วยงาน
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1.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอปัว

2 อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอปัว

รายละเอียดของโครงการ
/ กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการขยายเขตระบบจ้าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ แผนกแรงต่า้ ภายนอก ปักเสา
คอร.ขนาด 9 เมตร จ้านวน 13 ต้น พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จ้านวน 2 เส้น ระยะทาง 400 เมตร
(ทางไปป่าสุสาน)

งบประมาณ
( บาท )
142,100

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านงิ้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการขยายเขตระบบจ้าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ แผนกแรงต่า้ ภายนอก ปักเสา
คอร.ขนาด 8 เมตร จ้านวน 4 ต้น พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จ้านวน 2 เส้น ระยะทาง 55 เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด50ตาราง
มิลลิเมตร จ้านวน2เส้น ระยะทาง380เมตร

100,000

บ้านคันนา

กองช่าง

รวม

242,100

หน่วยงาน
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าใช้จา่ ยตามโครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรมให้
เกีย่ วกับอาชีพต่างๆ
ความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพต่างๆ
2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านพญาแก้ว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

รวม

25,000

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

สนง.ปลัด
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ก่อสร้างล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 93 ม. ลึก 0.30 ม.
บ้านสบกอน หมู่ที่ 13
หนา 0.10 ม.

รวม

งบประมาณ
( บาท )
100,000

100,000

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านสบกอน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
หน่วยงาน

13
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อช่วยเหลือราษฎร
หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ หรือสนับสนุนโครงการ
ปิดทองหลังพระ
รวม

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
( บาท )
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 พื้นที่รับผิดขอบของ สนง.ปลัด
อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
30,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนอ้าเภอเชียงกลางตามโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการป้องกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
แบบบูรณาการ
รวม

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
( บาท )
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 อ้าเภอเชียงกลาง สนง.ปลัด

15,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และผู้ดูแลเด็ก
3 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ส้าหรับเด็กอายุ 2-5ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
4 ค่าหนังสือเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส้าหรับเด็กอายุ 3-5ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
5 ค่าอุปกรณ์การเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส้าหรับ
เด็กอายุ 3-5ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
6 ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครือ่ งแบบนักเรียนส้าหรับ
เด็กอายุ 3-5ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
7 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส้าหรับ
เด็กอายุ 3-5ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
8 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านงิ้ว
บ้านงิ้ว
9 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก
บ้านกอก
10 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกวต
บ้านเกวต
11 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาน้า้ ย้อย
บ้านผาน้า้ ย้อย
12 โครงการสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ
สภาเด็กและเยาวชน

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
98,600 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
4,800 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
4,800 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
7,200 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
10,320 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
83,300 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านงิ้ว
78,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก
156,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกวต
58,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาน้า้ ย้อย
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
หน่วยงาน

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
13 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนส้าหรับ
เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง
14 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 แห่ง

15 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเกวต
16 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกอก
17 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านชี
18 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนอง
19 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านผาน้า้ ย้อย
20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาน้า้ ย้อย
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
483,902 โรงเรียนบ้านเกวต
กอก,ชี,หนอง
ผาน้า้ ย้อย
156,557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านงิ้ว,กอก,หนอง
เกวต,ผาน้า้ ย้อย
188,000 โรงเรียนบ้านเกวต

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ
หน่วยงาน

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ
184,000 โรงเรียนบ้านกอก กองการ
ศึกษาฯ
156,000 โรงเรียนบ้านชี
กองการ
ศึกษาฯ
212,000 โรงเรียนบ้านหนอง กองการ
ศึกษาฯ
212,000 โรงเรียนบ้าน
กองการ
ผาน้า้ ย้อย
ศึกษาฯ
10,000 โรงเรียนบ้าน
กองการ
ผาน้า้ ย้อย
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
โครงการเลี้ยงไก่พันธุพ์ ื้นเมือง
เลี้ยงไก่พันธุพ์ ื้นเมือง

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
( บาท )
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 โรงเรียนบ้านกอก กองการ
ศึกษาฯ

22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกวต
โครงการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์

10,000 โรงเรียนบ้านเกวต กองการ
ศึกษาฯ

23 อุดหนุนโรงเรียนบ้านชี
โครงการเลี้ยงไก่ไข่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเลี้ยงไก่ไข่

10,000 โรงเรียนบ้านชี

24 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
โครงการเลี้ยงปลาดุก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเลี้ยงปลาดุก

10,000 โรงเรียนบ้านหนอง กองการ
ศึกษาฯ

25 อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
โครงการเลี้ยงไก่พันธุพ์ ื้นเมือง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเลี้ยงไก่พันธุพ์ ื้นเมือง

10,000 โรงเรียนไตรราษฎร์ กองการ
สามัคคี
ศึกษาฯ

26 อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

10,000 โรงเรียนไตรมิตร
วิทยา

กองการ
ศึกษาฯ

27 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต้าบลพญาแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนชุมชนต้าบลพญาแก้วเป็นศูนย์
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต

10,000 ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้าบล
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

รวม

2,225,479

กองการ
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
2 ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูล
สัตว์เลี้ยงตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกอก
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่
ในชุมชน/หมู่บา้ น)ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูล
สัตว์เลี้ยงตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

7,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเกวต เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่
ในชุมชน/หมู่บา้ น)ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
3.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านงิ้ว
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทยพระวรวงค์เธอ พระองค์
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
โครงการ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่
ในชุมชน/หมู่บา้ น)ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
3.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดู่
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระวรวงค์เธอ พระองค์
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
โครงการ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น บ้านผาน้้าย้อย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

1.โครงการอบรมหมอหมู่บา้ นในพระราช
ประสงค์
2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระวรวงค์เธอ พระองค์
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น บ้านพญาแก้ว
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการอบรมหมอหมู่บา้ นในพระราช
ประสงค์
2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระวรวงค์เธอ พระองค์
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
โครงการ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

1.โครงการอบรมหมอหมู่บา้ นในพระราช
ประสงค์
2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระวรวงค์เธอ พระองค์
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านร่มไทร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ
1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่
ในชุมชน/หมู่บา้ น)ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
3.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนอง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จ้านวน 3
ตามโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่
ในชุมชน/หมู่บา้ น)ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
3.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

รวม

237,000

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

24
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนกิง่ กาชาดอ้าเภอเชียงกลาง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ด้อยโอกาสกิง่ กาดชาดอ้าเภอเชียงกลาง
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุในพื้นที่
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ
ในพื้นที่

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
10,000 อ้าเภอเชียงกลาง

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

10,000

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
24,000 อ้าเภอเชียงกลาง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี

13,000 อ้าเภอเชียงกลาง

3 ค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ

17,600 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

รวม

54,600

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าวัสดุกฬี า
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กฬี าเพื่อสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์กฬี าให้กบั หมู่บ้านไว้ให้เยาวชน
เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด
2 อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง
ต้าบลพญาแก้ว
ต้าบลพญาแก้ว
3 อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง
ต้าบลพญาแก้ว
ต้าบลพญาแก้ว
4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง
ต้าบลพญาแก้ว
ต้าบลพญาแก้ว
5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกวต
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง
ต้าบลพญาแก้ว
ต้าบลพญาแก้ว
6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านชี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง
ต้าบลพญาแก้ว
ต้าบลพญาแก้ว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 หมู่บ้านในเขตพื้น
ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ
หน่วยงาน

10,000 หมู่บ้านในเขตพื้น
ที่รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

10,000 หมู่บ้านในเขตพื้น
ที่รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

12,000 หมู่บ้านในเขตพื้น
ที่รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

12,000 หมู่บ้านในเขตพื้น
ที่รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

12,000 หมู่บ้านในเขตพื้น
ที่รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาน้า้ ย้อย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง
ต้าบลพญาแก้ว
ต้าบลพญาแก้ว
8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง เยาวชนและประชาชนต้าบลเชียงกลาง
ต้าบลพญาแก้ว
ต้าบลพญาแก้ว
9 การจัดงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานศาสนา
ของท้องถิน่ งานรัฐพิธีและประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิน่
ท้องถิน่
งานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิน่
รวม

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
12,000 หมู่บ้านในเขตพื้น
ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ
หน่วยงาน

12,000 หมู่บ้านในเขตพื้น
ที่รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

130,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานงบกลาง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จ้านวน 661 คน
2 เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบีย้ ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560 จ้านวน 257คน
3 เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท้าการวินิจฉัยแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 จ้านวน 7 คน
รวม

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
5,143,200 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

2,467,200 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

หน่วยงาน

พญาแก้ว

42,000 อบต.เชียงกลาง
.
พญาแก้ว

7,652,400

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เพื่ออุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเชียงกลาง
เชียงกลาง
โครงการจัดงานรัฐพิธแี ละการจัดงานวันส้าคัญ
ของชาติ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เพื่ออุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเชียงกลาง
เชียงกลาง
โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมืองน่าน

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านพญาแก้ว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 ที่ว่าการอ้าเภอ
เชียงกลาง

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

20,000

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 ที่ว่าการอ้าเภอ
เชียงกลาง

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านพญาแก้ว
โครงการบวชป่า ปล่อยปลา สืบชะตาแม่น้ากอน

10,000 หมู่บ้านพญาแก้ว

รวม

30,000

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการตามภารกิจ เพื่อจ่ายในการด้าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน
ถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า
การควบคุมไฟป่า เช่นการจัดท้าแนวกันไฟ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ฯลฯ
รวม

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
42,700 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
42,700

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการตามโครง
บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4
การก่อสร้างฝายชะลอน้า้
(โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า้ )
2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านม่วง หมู่ที่ 7
(โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า้ )

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
( บาท )
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 บ้านพญาแก้ว หมู่4 สนง.ปลัด
ต.พญาแก้ว

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการตามโครง
การก่อสร้างฝายชะลอน้า้

10,000 บ้านม่วง หมู่ 7
ต.พญาแก้ว

รวม

20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 โครงการอบรมให้ความรูค้ ัดแยก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการอบรมให้
และก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ความรูค้ ัดแยกและก้าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู
รวม

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
25,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

25,000

สนง.ปลัด

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง,ฝ่ายประจ้า)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินประจ้าต้าแหน่ง,
ค่าตอบแทนพิเศษ,เงินเพิ่มต่างๆ ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล,รองนายกองค์
การบริหารส่วนต้าบล,ประธานสภาฯ,
รองประธานฯสมาชิกฯ,พนักงานส่วนต้าบล,
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ,เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
,คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
ราชการให้แก่พนักงานส่วนต้าบล,พนักงานจ้าง

งบประมาณ
( บาท )
7,499,840

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

255,000 อบต.เชียงกลาง

พญาแก้ว

20,000 อบต.เชียงกลาง

พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
กองคลัง
หน่วยงาน

สนง.ปลัด
กองคลัง

สนง.ปลัด
กองคลัง

4 ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน ของส้านักงานปลัด

42,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาให้แก่ผู้มีสิทธิ
เบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของส้านักงานปลัด
และกองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต้าบล,พนักงานจ้าง,คณะผู้บริหาร,และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลฯ

42,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
กองคลัง

182,900 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด
กองคลัง

6 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

พญาแก้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
65,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
หน่วยงาน

8 ค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ของ อบต.หรือกิจกรรมอื่นๆ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

9 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น
ค่าจ้างเหมาล้างอัดรูปภาพ ค่าจ้างเหมาแรงงาน

30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

6,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

288,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

เป็นครัง้ คราว,ค่าจ้างเข้าปก,เข้าเล่ม,ถ่ายเอกสารฯลฯ

10 ค่าจัดท้าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนกลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท้าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง ได้แก่ รถบรรทุกน้า้ รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

11 ค่าจ้างเหมาในการดูแลเว๊บไซด์

12 ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉกุ เฉิน
13 ค่ารับรองและพิธีการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการดูแลเว็ปไซด์
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในต้าแหน่ง
พนักงานปฏิบัติการแพทย์ฉกุ เฉิน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือ
เยีย่ มชมหรือผู้มาทัศนศึกษาดูงาน,ค่ารับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน่ หรือคณะกรรมการฯลฯ

พญาแก้ว
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
14 ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
รางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆที่จ้าเป็น
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ ส้าหรับพิธกี าร
วันส้าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ้าเป็น
15 ค่าใช้จา่ ยโครงการอบรมคุณธรรม
เพื่อใช้จา่ ยในโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม
และจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว
16 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
17 ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้ง
เพื่อใช้จา่ ยในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิน่ (กรณีหมดวาระ)
18 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิน่ ,
พนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิน่ ,
พนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

12,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

80,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด
กองคลัง

พญาแก้ว

490,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

150,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

พญาแก้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
19 ค่าใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา
เพื่อใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ ครุภัณฑ์หรือซ่อม
แซมวัสดุต่างๆ ฯลฯ
20 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
น้้าดื่มเพือ่ บริการประชาชน

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
60,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

124,900 อบต.เชียงกลาง

พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
กองคลัง
หน่วยงาน

สนง.ปลัด
กองคลัง

21 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว เช่น
แปรงถูพื้น ไม้กวาด น้า้ ยาล้างห้องน้า้ ฯลฯ

45,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

22 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี,่ น๊อต,หัวเทียนฯลฯ

30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

23 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ทใี่ ช้ในงาน
ของทางราชการ

150,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต.หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

24 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

พญาแก้ว

สนง.ปลัด

35
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
25 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิส เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ
26 ค่าไฟฟ้า

27 ค่าโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส้าหรับที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว
และสถานที่อื่นๆซึ่งอยูใ่ นความดูแล
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้
เกีย่ วกับการใช้บริการในส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว ฯลฯ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
180,000 อบต.เชียงกลาง

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
กองคลัง
หน่วยงาน

สนง.ปลัด

พญาแก้ว
15,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

28 ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

29 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนส้าหรับ
อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เพื่อใช้ในการ
บริการประชาชนและราชการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจ้านวน1ตู้
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว

45,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

5,500 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

30 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

36
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
31 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส้าหรับห้องประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส้าหรับ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
พญาแก้ว
เชียงกลางพญาแก้ว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
99,900 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

32 จัดซื้อเครือ่ งเสียงส้าหรับห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
33 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ2บาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งเสียงส้าหรับห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ2บาน
จ้านวน 2 ตู้

80,500 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

11,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองคลัง

34 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการของ
องค์กรกลางหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้

200,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

35 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

พญาแก้ว
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

ด้าเนินการขององค์กรกลางหรือสถาบันที่เป็นกลาง

เพื่อเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจฯ
รวม

10,349,540

สนง.ปลัด

37
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงานส่วนต้าบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ค่าจัดซื้อเครือ่ งรับส่งวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งรับส่งวิทยุระบบ
VHF/FMนิดมือถือ5วัตต์จ้านวน2เครือ่ ง
รวม

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
599,760 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
24,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

623,760

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

สนง.ปลัด

38
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินประจ้าต้าแหน่ง,
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต้าบล
,พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกรณีพิเศษฯ

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
2,042,180 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
100,000 อบต.เชียงกลาง

พญาแก้ว

3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานส่วนต้าบล,พนักงานจ้าง

5,000 อบต.เชียงกลาง

4 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต้าบล,พนักงานจ้างครู,และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

30,000 อบต.เชียงกลาง

5 ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พญาแก้ว

พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ
หน่วยงาน

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

72,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

6 ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็ก

78,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

7 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง ครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

39
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
8 ค่าใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา
เพื่อใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ ครุภัณฑ์หรือซ่อม
แซมวัสดุต่างๆ ฯลฯ
9 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ
หน่วยงาน

22,526 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

11

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

12

13
14

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ
เช่น โคมฟ้าพร้อมขาหรือก้าน สายไฟฟ้า บาลาส
ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ เครื่องมือช่างไฟฟ้า ฯลฯ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว
สิ่งของเครือ่ งใช้ต่างๆส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดมือ สบู่ แป้ง จาน ฯลฯ
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ท่อระบาย
น้้า หรืออุปกรณ์ประปา ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐ
หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ฯลฯ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิส เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ
ค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ส้าหรับศูนย์ 5 แห่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
รวม

2,464,706
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินประจ้าต้าแหน่ง,
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต้าบล
,พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรณีพิเศษฯ ให้แก่พนักงานส่วนต้าบลพนักงาน
จ้างของกองช่าง
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
ราชการ
เวลาราชการ
4 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน ของกองช่าง
5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาให้แก่ผู้มีสิทธิ
เบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของกองช่าง
6 ค่าจ้างเหมาบริการงานเขียนแบบ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาบริการงานเขียนแบบ
งานออกแบบ งานประมาณการราคา
งานออกแบบ งานประมาณการราคา
งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
7 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
กองช่าง
กองช่าง
8 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

9 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต้าบล,พนักงานจ้าง กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง กองช่าง

งบประมาณ
( บาท )
1,172,580

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
หน่วยงาน

70,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
36,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
70,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

72,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

30,000 อบต.เชียงกลาง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

พญาแก้ว
30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
10 ค่าใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา
เพื่อใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ ครุภัณฑ์หรือซ่อม
แซมวัสดุต่างๆ ฯลฯ
11 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
หน่วยงาน

50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ
เช่น โคมฟ้าพร้อมขาหรือก้าน สายไฟฟ้า บาลาส
ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ เครื่องมือช่างไฟฟ้า ฯลฯ
เพื่อใช้ในการติดตั้งหรือส่วนที่ช้ารุดเสียหายใน
อบต.และไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านในพืน้ ทีร่ ับ
ผิดชอบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ท่อระบาย
น้า้ หรืออุปกรณ์ประปา ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐ
หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ

50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

60,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิส เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ

30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

15 ค่าวัสดุอื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปาส้าหรับซ่อมแซม
ระบบประปาภูเขาและประปาหมู่บ้านที่ช้ารุด
รวมทั้งสนับสนุนการด้าเนินงานหมู่บ้านขยายผล
โครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่

50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

12 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

13 ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
16 ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธ์
ร้อยละ 10 ของหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว
17 ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานจ้านวน 5ตัว
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
18 ค่าจัดซื้อโต๊ะท้างาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท้างาน จ้านวน 2ตัว
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
19 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์All in One
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
20 ค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
ส้าหรับกระดาษ A3
ส้าหรับกระดาษ A3เพื่อใช้ในส้านักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบล เชียงกลางพญาแก้ว
21 ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะ
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะของบ้านงิ้ว
หมู่ที่ 9 และบ้านดู่ หมู่ที่ 4
22 ค่าธรรมเนียมในการบริการก้าจัดขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการก้าจัดขยะ
อันตราย
23 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงเก็บขยะอันตราย
เพื่อใข้ในการใส่ขยะอันตรายให้กบั หมู่บ้าน
รวม

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
หน่วยงาน

17,500 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

7,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

23,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

7,100 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

27,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
2,500 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

1,884,680

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม "รณรงค์ป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
การตั้งครรภ์กอ่ นวัยอันควรและลด
ปัญหาโรคเอดส์ในพื้นที"่
2 ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม "ต่อต้านการใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
ยาเสพติดในนักเรียน
3 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการประชุม
แผนพัฒนาท้องถิน่
ประชาคมเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิน่
4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
5 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
หน่วยงาน

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

16,400 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

10,500 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

รวม

51,900
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส้านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ส้านักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
พญาแก้ว
2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ ยให้
แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
3 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
4 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
5 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ ยให้
แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
รวม

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
170,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

140,100 อบต.เชียงกลาง

กองช่าง

หน่วยงาน

พญาแก้ว
795,000 อบต.เชียงกลาง

กองช่าง

พญาแก้ว
45,000 อบต.เชียงกลาง

กองช่าง

พญาแก้ว
200,000 อบต.เชียงกลาง

พญาแก้ว
1,350,100

กองช่าง

45
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเข้าสบทบกองทุนประกันสังคม
ในส่วนของนายจ้างปและลูกจ้าง ส้าหรับพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
2 เงินส้ารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉกุ เฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึน้ หรือกรณีที่จ้าเป็นเร่งด่วน
ต่างๆ ซี่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าฯลฯ
3 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
103,035 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

400,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

หน่วยงาน

พญาแก้ว

ค่าใช้จา่ ยเพื่อสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตาม พรบ.เงินกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2543 โดยตั้งสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของ
เงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้

155,000 อบต.เชียงกลาง

รวม

658,035

พญาแก้ว

สนง.ปลัด

