
2. ภายใต้ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บสังคม

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา เรยีนรูท้ั้งในระบบและนอกระบบ

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรเพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ส ารวจข้อมูลจ านวนสิทธิ

พนักงานส่วนต าบลและผู้บริหารฯ กองคลัง กองคลัง 2.  ขออนุมัติ

กองช่าง กองช่าง 3.  ด าเนินการจัดท าเอกสารตามระเบยีบ

ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ 4.  เบกิจ่าย

งบประมาณรวม 80,0000.00 บาท 5.  ติดตามและประเมินผล

2 ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็ก บา้นเด็กเล็กถึง ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

นักเรียนของศูนย์พฒันา นักเรียนภายในต าบลของศูนย์พฒันาเด็ก ศพด.ต้นกล้า 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

เด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 3.  ด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 270,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

3 โครงการส่งเสริมการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ จ านวน 10 จุด ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

ตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการ (พจิารณาจาก 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

ติดต้ังอุปกรณ์สัณญาณอินเตอร์เน็ตและ ความเหมาะสม) 3.  ด าเนินการจัดหาวสัดุ

มิเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 10 จุดของ อบต. 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

แม่อ้อ เพื่อใหบ้ริการแก่เด็ก เยาวชน 5.  การเบกิจ่ายเงิน

ประชาชนทั่วไปในต าบลแม่อ้อ

งบประมาณ 100,000.00 บาท

พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2556



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 วสัดุการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ้ือหนังสือ วารสาร วสัดุ บา้นหนังสือ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

เพื่อการศึกษา ส าหรับบา้นหนังสือ อบต. อบต.แม่อ้อ  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

แม่อ้อ  3.  ด าเนินการจัดหาวสัดุ

 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 25,0000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

5 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั ศพด. ศพด.ต้นกล้าฯ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

ศพด. อบต.แม่อ้อ จ านวน 280 วนั จ านวนเด็ก 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 120 คนๆละ 20 บาท 3.  ด าเนินการจัดหาวสัดุ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 672,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

6 ค่าพฒันาการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ศพด.ต้นกล้าฯ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

ใน ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ จ านวน 1 2.  ด าเนินการส ารวจความต้องการ

แหง่ 3.  จัดท าแผนปฏบิติัการ

4.  ขออนุมัติ

งบประมาณ 60,000.00 บาท 5.  น าไปจัดสรรเปน็ค่าใช้จ่ายตามแผน

7 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ อบต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

แหง่ชาติ จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2557 2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

งบประมาณ 50,000.00 บาท 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

 5.  การเบกิจ่ายเงิน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริมนมส าหรับนัก โรงเรียน สพฐ. ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

สพฐ. เรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 260 วนั ระดับ ในต าบลแม่อ้อ 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 อนุบาล ป.1-ป.6 จ านวน 339 คนๆละ 3.  ด าเนินการจัดหาวสัดุ

7 บาท 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 616,980.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

9 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริมนมส าหรับศูนย์ ศพด.ต้นกล้าฯ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ จ านวน 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 280 วนั จ านวน 120 คนๆละ 7 บาท 3.  ด าเนินการจัดหาวสัดุ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 235,200.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้นปอ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการอาหาร โรงเรียน สพฐ. ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

เรียง,บา้นแม่อ้อ,บา้นแม่อ้อกลางวนัเด็กนักเรียน จ านวน 200 วนั ในต าบลแม่อ้อ 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

นอก,บา้นแม่แก้ว,บา้นแม่ จ านวนเด็ก 339 คนๆละ 20 บาท 3.  ด าเนินการจัดหาวสัดุ

แก้วเหนือ,บา้นแม่แก้วใต้ 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

บา่นเด่นชัย,บา้นโปง่ทะลายฯงบประมาณ 1,356,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

บา้นจ าผักกูดฯ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิด้านสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วสัดุกีฬา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุกีฬาเช่น ฟตุบอล 20 หมู่บา้น ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

วอลเลย์บอล ตระกร้อ ฯลฯ เพื่อใหท้างหมู่  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 บา้นตลอดเยาวชน ใช้ฝึกซ้อมในการแข่ง 3.  ด าเนินการจัดหาวสัดุ

ขันกีฬาและนันทนาการต าบลต้านยาเสพ 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

ติด 5.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 25,000.00 บาท

2 โครงการสร้างพื้นที่ปลอด เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการสร้าง 20 หมู่บา้น ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

โรคพษิสุนัขบา้(Rabies พื้นที่ปลอดโรคพษิสุนัขบา้  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

Free Zone)  3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 40,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

 

3 อุดหนุนคณะกรรมการสา เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันา 20 หมู่บา้น ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

ธารณสุขมูลฐาน งานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 20 หมู่  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 บา้น หมู่บา้นละ 10,000 บาท 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

 4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 200,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสงเคราะหจ์ัด เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินโครงการจัดสวสัดิ 20 หมู่บา้น ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

สวสัดิการรับ-ส่งผู้ปว่ย การบริการรถรับ-ส่งผู้ปว่ยไปสถานพยา  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

ไปสถานพยาบาลของรัฐ บาลของรัฐ (รพ.สต.) เช่น การตรวจคัด 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

กรองความดันโลหติสูง เบาหวาน เปน็ต้น 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

5.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 15,000.00 บาท

5 อุดหนุนจังหวดัเชียงราย เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม จ.เชียงราย ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

โดยคณะกรรมการกีฬา สนับสนุนและพฒันากีฬาจังหวดัเชียงราย  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

จังหวดัเชียงราย  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ 7,000.00 บาท 4.  ติดตามและประเมินผล

5.  รายงานผลการด าเนินงาน

 

6 อุดหนุน อสม.ต าบลแม่อ้อ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม ต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 สุขภาพการออกก าลังกาย อสม.ต าบลแม่  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

อ้อ 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

 4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 30,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

 

7 สมทบกองทนุหลักประกัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าสมทบเข้ากองทนุหลักประ สปสช. ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

สุขภาพ อบต.แม่อ้อ กันสุขภาพ อบต.แม่อ้อ ตามหลักเกณฑ์  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 อบต.ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกวา่ 30% 3.  ด าเนินการตามแผนงานกองทนุฯ

ของเงินที่ สปสช.จัดสรรให้ 4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 120,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



2.3 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสรมิความเข้มแข้งของครอบครวัและชุมชน

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนแก่ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

  นายก/รองนายก ดังนี้  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 1. นายก อบต. 1 ต าแหน่ง 3.  การเบกิจ่ายเงิน

2. รองนายก อบต. 2 ต าแหน่ง

งบประมาณ 541,080.00 บาท  

 

2 เงินค่าตอบแทนประจ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ต าแหน่งนายก/รองนายก นายก/รองนายก ดังนี้  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 1. นายก อบต. 1 ต าแหน่ง 3.  การเบกิจ่ายเงิน

2. รองนายก อบต. 2 ต าแหน่ง

งบประมาณ 42,120.00 บาท  

3 เงินค่าตอบแทนพเิศษ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพเิศษ นายก/ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ต าแหน่งนายก/รองนายก รองนายก ดังนี้  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 1. นายก อบต. 1 ต าแหน่ง 3.  การเบกิจ่ายเงิน

2. รองนายก อบต. 2 ต าแหน่ง

งบประมาณ 42,120.00 บาท  

4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล 1 ต าแหน่ง  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 86,400.00 บาท

 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิก เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ประธานสภาฯ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 สภาองค์การบริหารส่วน รองปรานสภาฯ,เลขานุกรสภาฯ,สมาชิก  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

ต าบลแม่อ้อ สภาฯ 3.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 3,528,000.00 บาท

6 เงินเดือนพนักงานส่วนต า เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บล ส านักงานปลัด,ส่วนการศึกษาฯ,กองคลัง  กองคลัง 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 กองช่าง ส่วนการศึกษาฯ 3.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 4,010,000.00 บาท กองช่าง

7 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนัก อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

  งานส่วนต าบล หรือเงินปรับเพิ่มส าหรับ  กองคลัง 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 ผู้มีคุณวฒิุฯ ส านักงานปลัด,ส่วนการศึก ส่วนการศึกษาฯ 3.  การเบกิจ่ายเงิน

ษาฯ,กองคลัง,กองช่าง กองช่าง

งบประมาณ 713,000.00 บาท

8 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งและค่า อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

  ตอบแทนรายเดือน ส านักงานปลัด,ส่วน  กองคลัง 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 การศึกษาฯ,กองคลัง,กองช่าง ส่วนการศึกษาฯ 3.  การเบกิจ่ายเงิน

 กองช่าง

งบประมาณ 365,400.00 บาท

9 ค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้างตาม อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

  ภารกิจ ส านักงานปลัด,ส่วนการศึกษาฯ,  กองคลัง 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 กองคลัง,กองช่าง ส่วนการศึกษาฯ 3.  การเบกิจ่ายเงิน

 กองช่าง

งบประมาณ 2,120,000.00 บาท

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนัก อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 จ้าง งานจ้างหรือเงินปรับเพิ่มส าหรับผู้มีคุณวฒิุ  กองคลัง 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 ส านักงานปลัด,ส่วนการศึกษาฯ,กองคลัง ส่วนการศึกษาฯ 3.  การเบกิจ่ายเงิน

กองช่าง งบประมาณ 663,000.00 บาท กองช่าง

  

11 ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก เพื่อจ่ายเพิ่มค่าจ้างผู้ดูแลเด็กที่เกินกวา่ ศพด.ต้นกล้า ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

  กรมส่งเสริมฯ จัดสรรให้   2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 งบประมาณ 100,000.00 บาท  3.  การเบกิจ่ายเงิน

  

12 เงินเพิ่มต่างๆของครูผู้ดูแล เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนัก ศพด.ต้นกล้า ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 เด็ก งานจ้างหรือเงินปรับเพิ่มส าหรับผู้มีคุณ   2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 วฒิุ  3.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 100,000.00 บาท  

13 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราช เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 การอันเปน็ประโยชน์แก่ อันเปน็ประโยชน์แก่ อบต.และคณะกรรม  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

อปท. กรตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อ 3.  การเบกิจ่ายเงิน

สร้าง อบต. 

งบประมาณ 20,000.00 บาท

14 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราช เพื่อจ่ายเปน็ค่าประโยชน์ตอบแทนพเิศษ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 การอันเปน็ประโยชน์แก่ ของพนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง  กองคลัง 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

อปท. ส านักงานปลัด,ส่วนการศึกษาฯ,กองคลัง ส่วนการศึกษาฯ 3.  การเบกิจ่ายเงิน

กองช่าง งบประมาณ 500,000.00 บาท กองช่าง

  

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานนอก อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 นอกเวลาราชการ เวลาราชการใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลและ  2.  ด าเนินการตามค าส่ังปฏบิติังาน

 พนักงานจ้าง ของ อบต.แม่อ้อ 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

4.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 7,950.00 บาท 5.  ติดตามประเมินผล

16 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นของพนักงานส่วน อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ต าบล ส านักงานปลัด,ส่วนการศึกษาฯ  กองคลัง 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 กองคลัง,กองช่าง ส่วนการศึกษาฯ 3.  การเบกิจ่ายเงิน  

งบประมาณ 500,000.00 บาท กองช่าง

17 โครงการอบรมครอบครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการสร้าง อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

สัมพนัธ์ พื้นที่ปลอดโรคพษิสุนัขบา้  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 10,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

18 เงินสมทบกองทนุประกัน 1. เพื่อต้ังจ่ายเปน็เงินประกันสังคมของ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 สังคม พนักงานจ้าง ของ อบต.แม่อ้อ ศพด.ต้นกล้า  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 2. เพื่อต้ังจ่ายเปน็เงินประกันสังคมของ  3.  การเบกิจ่ายเงิน  

ผู้ดูแลเด็ก  

งบประมาณ 205,000.00 บาท  

19 บ าเหน็จ/บ านาญ เพื่อต้ังจ่ายเปน็ค่าสมทบเข้ากองทนุบ า อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

  เหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น   2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

   3.  การเบกิจ่ายเงิน  

งบประมาณ 186,000.00 บาท  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการแก้ไขปญัหายาเสพติดและการปอ้งกันอาชญากรรม

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุน ศพส.อ าเภอพาน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการปอ้งกัน อ.พาน ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

  และแก้ไขปญัหายาเสพติด อ.พาน  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 20,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

2 อุดหนุน ศพส.จังหวดัเชียง เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการปอ้งกัน จ.เชียงราย ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ราย และแก้ไขปญัหายาเสพติด อ.พาน  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 20,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟตุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการจัดการแข่งขัน ต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บอลแม่อ้อคัพต่อต้านยา กีฬาแม่อ้อคัพต่อต้านยาเสพติด คร้ังที่ 1  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

เสพติด  3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 40,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

4 โครงการแข่งขันกีฬาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการแข่งขันกีฬาและ ต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 นันทนาการต าบลต้านยา นันทนาการต าบลต้านยาเสพติด  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

เสพติด  3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 120,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานตามโครงการ ต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 และเยาวชนต่อต้านยาเสพ แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต่อต้านยา  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

ติดต าบลแม่อ้อ เสพติดต าบลแม่อ้อ 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 45,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

  

6 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการแข่งขันกีฬา ต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 กีฬาทอ้งที่-ทอ้งถิ่นต้านยา ทอ้งที่-ทอ้งถิ่น อ.พาน ต่อต้านยาเสพติด  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

เสพติด 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 105,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

  

7 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ ต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 เด็กเล็ก เด็กเล็กร่วมแข่งขันกับเทศบาลต าบลสัน  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 มะเค็ด(อบต.แม่อ้อเปน็เจ้าภาพ) 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 30,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



2.5 แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสรมิและแก้ไขปญัหาเด็ก สตร ีเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไข เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดต้ังศูนย์คุ้มครองเด็กฯ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก/ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก ตามหนังสือ ที่ ชร  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

สตรีและความรุนแรงใน 0037.13/1345 ลว. 5 เม.ย. 2554 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ครอบครัว เปน็การบรูณาการร่วมกับ อบต.สันติสุขฯ 4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

2 โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการ เช่น ต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ของผู้ถูกควบคุมความประ (ปรับปรุงภมูิทศัน์,ทาสีสถานที่ราชการ,  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

พฤติ ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ) 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

  

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยสงเคราะหผู้์ติดเชื้อ ต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

  เอดส์ จ านวน 100 รายๆละ 500 บาท  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 ต่อเดือนจ านวน 12 เดือน 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 600,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



2.6 แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสรมิอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพรศิ่ลปวัฒนธรรมประเพณลี้านนาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรม อ.พาน ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 พาน สาธารณกุศลกิ่งกาชาด อ.พาน ประจ าปี  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 2557 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 15,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

2 โครงการประเพณีรดน้ าด า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรดน้ า อบต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 หวัผู้สูงอายุและโครงการ ด าหวัผู้สูงอายุและโครงการวนัผู้สูงอายุ  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

วนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ ของ อบต.แม่อ้อ 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

  4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 80,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

  

3 โครงการจัดงานแหเ่ทยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดงานแหเ่ทยีนเข้าพรรษา อบต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 เข้าพรรษา ของ อบต.แม่อ้อ ร่วมกับอ.พาน ประจ าปี  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 2557 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

  4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 40,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

  

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ วดัม่อนปา่สัก ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 สรงน้ าพระเจ้าบุ ส่งเสริมประเพณีสรงพระเจ้าบใุหเ้ปน็ประ  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 เพณีระดับต าบล เปน็การสืบสานประเพณี 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

 วฒันธรรมทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 50,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

  

5 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ วดัแม่แก้วเหนือ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 สรงน้ าพระธตุกู่แก้ว ส่งเสริมประเพณีสรงพระธาตุใหเ้ปน็ประ  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 เพณีระดับต าบล เปน็การสืบสานประเพณี 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

 วฒันธรรมทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณ 20,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

  

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการสรงน้ า พระธาตุดอยแง่ม ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บา้น หมู่ที่ 3 บา้นแม่แก้ว พระธาตุดอยแง่ม  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

ใต้  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการสรงน้ า พระธาตุดอยแง่ม ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บา้น หมู่ที่ 5 บา้นจ าผักกูด พระธาตุผาช้างมูบ  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการสรงน้ า พระบาทวงัควาย ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บา้น หมู่ที่ 10 บา้นแม่แก้ว พระบาทวงัควาย ม.10 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

เหนือ  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการสรงน้ า พระบาทส่ีรอย ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บา้น หมู่ที่ 11 บา้นแม่อ้อ พระบาทส่ีรอย  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

หลวง  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการสรงน้ า วดัใหม่เจริญ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บา้น หมู่ที่ 12 บา้นใหม่ พระไพรวลัย์  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

เจริญ  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

10 อุหนุนสภาวฒันธรรมต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการสืบฮีต ต.แม่อ้อ ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 แม่อ้อ ตวยฮอย  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณกรรมการหมู่ ต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บา้น หมู่ที่ 1-20 บา้นโครงการประเพณีวนัสงกรานต์ปี๋ใหม่ ม.1-20 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 เมือง จ านวน 20 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

 3,500 บาท 4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 70,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณกรรมการหมู่ ต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 บา้น หมู่ที่ 1-20 บา้นโครงการประเพณีลอยกระทง ม.1-20 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 จ านวน 20 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 2,000 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

 บาท 4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 40,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

2.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิท านุบ ารงุศาสนา

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนคณะกรรมการวดั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการบรรพชา อ.พาน ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ม่อนปา่สัก สามเณรภาคฤดูร้อน เขต 1  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



2 อุดหนุนคณะกรรมการวดั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม อ.พาน ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ม่อนปา่สัก หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลแม่อ้อ  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 (อปต.) 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

3 อุดหนุนคณะกรรมการวดั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการบรรพชา อ.พาน ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 แม่อ้อใน สามเณรภาคฤดูร้อน เขต 2  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

4 อุดหนุนคณะกรรมการวดั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการปฏบิติั อ.พาน ส่วนการศึกษาฯ 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 แม่อ้อใน ธรรมรุกขมูล(เข้ากรรม)  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  



2.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิงานพิธ,ีรฐัพิธีต่างๆ

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าของขวญัของรางวลัหรือ เพื่อจ่ายเปน็ค่าของขวญัของรางวลัหรือ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 เงินรางวลัในการจัดกิจกรรมเงินรางวลัในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี 2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

ต่างๆ ความจ าเปน็ปละความเหมาะสม ช่อดอก 3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

 ไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาส าหรับ 4.  ส่งมอบและตรวจรับ

พธิกีารส าคัญต่างๆ 5.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 30,000.00 บาท  

2 โครงการจัดงานวนัแม่แหง่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ชาติ ของ อบต.แม่อ้อร่วมกับ อ.พาน และที่วา่การ 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  อ.พาน 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 40,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

3 อุดหนุนที่ท าการปกครอง เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน อ.พาน ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 อ าเภอพาน รัฐพธิ ีงานประเพณี และวฒันธรรมประจ า 2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 ป ี2557 3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ 78,750.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557






































