บัญชีโครงการ/กิ
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค#การบริหารส&วนตําบลขุนคง

๑. ยุทธศาสตร# การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
๑.๑ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค#การบริหารส&วนตําบล

1

2

3

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อจายเป'นคาใชจายในการ
และประชาคมตําบล เพื่อจัดทํา ดําเนินการโครงการจัดเวทีประชาคม
แผนพัฒนาสามป$ อบต.
หมูบาน และประชาคมตําบล เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาสามป$ อบต.ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน)
จัดหาวัสดุ อุปกรณ7 เครื่องใช
เพื่อเป'นคาใชจายในการดําเนินการ
สํานักงาน วัสดุอื่น ๆ องค7การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ7 เครื่องใชสํานักงาน
บริหารสวนตําบล
วัสดุอื่น ๆ ที่จําเป'นในการปฏิบัติงาน
ในกิจกรรม/โครงการ ตาง ๆ ของ
องค7การบริหารสวนตําบลขุนคง
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

โครงการศูนย7ขอมูลขาวสาร
องค7กรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.
2560

เพื่อเป'นเงินอุดหนุน ทต.หนองแกCว ใน
การดําเนินการตามโครงการศูนย7
ขอมูลขาวสารองค7กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

10,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

910,000

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

ทุกสวน

20,๐๐๐

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหางดง

สํานักงานปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕60
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕9

ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค

ลําดับ
ที่

7

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

4

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษี

เพื่อจายเป'นคาใชจายในการจัดทํา
โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย7สิน โดยการจัดทํา
หรือปรับปรุงขอมูลแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย7สิน และการจัดทํา
ฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและ
สิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อนําไปใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได โดย
คํานึงถึงความประหยัดและความ
คุมคาในการลงทุน

95,๐๐๐

พื้นที่ตําบลขุนคง

กองคลัง

5

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีปLาย และภาษีบํารุงทองที่

เพื่อเป'นคาใชจายในการดําเนินการ
บริหารการจัดเก็บรายไดขององค7การ
บริหารสวนตําบลขุนคงใหมี
ประสิทธิภาพ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

20,๐๐๐

พื้นที่ตําบลขุนคง

กองคลัง

6

จัดซื้อโตNะคอมพิวเตอร7

เพื่อจัดซื้อโตNะคอมพิวเตอร7ใชใน
สํานักงาน ขนาด 100x50x75 เซน
ติเมตร มีลางเลื่อน และลิ้นชักไมนอย
กวา 1 ลิ้นชัก

3,000

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2560
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕9

ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค

ลําดับ
ที่

8

7

8

9

10

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อจายเป'นคาใชจายในการจัด
องค7การบริหารสวนตําบลขุนคง ฝRกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค7การบริหารสวนตําบลขุนคง ทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
บรรยายพิเศษ การฝRกศึกษา การดู
งาน การฝRกงาน ซึ่งองค7การบริหาร
สวนตําบลจัดขึ้น
จัดซื้อเตนท7เอนกประสงค7
เพื่อจายเป'นคา จัดซื้อเตนท7ผาใบ
อเนกประสงค7 ทรงโคง ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จํานวน 1
0 หลัง เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ
และกิจกรรมตาง ๆ ขององค7การ
บริหารสวนตําบลขุนคง
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
เพื่อจายเป'น คาจัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน จํานวน 3 เครื่อง เพื่อใชสําหรับ
การกําจัดแมลงและศตรูพืชทาง
การเกษตร การฆาเชื้อโรค หรือการ
ปLองกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป'นพาหะนํา
โรค เชน ยุง แมลง เป'นตน
จัดซื้อคอมพิวเตอร7สํานักงาน
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร7ใชใน
สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง
สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 นิ้ว) ตามบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ7 พ.ศ.2559

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

50,000

อบต.ขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

225,000

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สํานักงานปลัด
,สวนโยธา

177,000

อบต.ขุนคง

สวนโยธา
อบต.ขุนคง

66,000

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สํานักปลัด,กองคลัง

พ.ศ. ๒๕60
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕9

ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค

ลําดับ
ที่

9

๒. ยุทธศาสตร# การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส&งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

เพื่อจายเป'นคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําป$ ๒๕๕9
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)

3๐,๐๐๐

องค7การบริหาร
สวนตําบลขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2

โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)
ใหแก ศพด.

เพื่อจายเป'นคาใชจายในการจัดหาอาหารเสริม
(นม)ใหแกเด็กในศูนย7พัฒนาเด็กเล็กตําบลขุน
คง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)

154,770

องค7การบริหาร
สวนตําบลขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3

โครงการจัดงานสืบฮีต สานฮอย เพื่อจายเป'น คาใชจายในการดําเนินการจัด
ผอกอยประเพณียเี่ ป'ง
กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณียี่เป'ง เพื่อ
สงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่น โดยจายเป'นคาจัดเตรียมสถานที่
คาใชจายในการประชาสัมพันธ7 ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ7ที่จําเป'น

50,000

องค7การบริหาร
สวนตําบลขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4

โครงการจัดงานรัฐพิธี ศาสนา
และประเพณีทองถิ่น ตําบลขุน
คง

3๐,๐๐๐

องค7การบริหาร
สวนตําบลขุนคง

สํานักงานปลัดสวน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจายเป'นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี
ศาสนา และประเพณีทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

งบประมาณ

ก.ย.

๑

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕60
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕9

ม.ค
ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ลําดับ
ที่

10

5

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การสนับสนุนสถานศึกษา

เพื่อจายเป'นคาใชจาย ตามโครงการ ดังนี้
1.จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 390,000 บาท
2. คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก 10,000บาท
3. จัดซื้อสื่อการเรียน 95,200 บาท
4. เรียนรูนอกสถานที่ 20,000 บาท
5. กาวตอไปสูการเรียนรู 25,000 บาท

644,200

พ.ศ. ๒๕60
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๕9

ม.ค
ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ลําดับ
ที่

ศูนย7พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก
อบตงขุนคง

6. แขงขันกีฬา 20,000 บาท 7.วัสดุงานบานงานครัว25,000 บ.

8.พัฒนาสงเสริมบริหาร ศพด.อยางมีประสิทธิภาพ 5,000 บ.

9.การประกันคุณภาพภายใน 1,000 บาท
10.สงเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก 2,500 บาท
11.สงทายป$เกาตอนรับป$ใหม 1,500 บาท
12.ชื่นชมอาชีพ 1,500บาท
13.ปLองกันควบคุมโรคติดตอ 2,000 บาท
14.ซอมแผนปLองกันภัย ศพด. 5,000 บาท
15.สงเสริมภูมิปZญญาทองถิ่น 3,000 บาท
16.วันพอ 1,500 บาท 17.วันแม 1,500 บาท
18.ถวายเทียนเขาพรรษา 1,500 บ. 19.ดรุณธรรม 1,500 บ.

20. สืบฮีตสานฮอยป$[ใหมเมือง 1,500 บาท
21.เยี่ยมบานเด็ก 1,000 บาท 22.วันไหวครู 1,500 บาท

23.อาหารปลอดภัยสําหรับเด็ก 3,000 บาท
24.ปLองกันอุบัตเิ หตุในเด็กเล็ก 1,500 บาท
25.แขงขันทักษะทางวิชาการ 3,000 บาท
26.สรางเครือขายทางการศึกษา 2,000 บาท
27. รวบรวมแหลงเรียนรูเด็กปฐมวัย 2,000 บาท
28.ศูนย7เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 3,000บาท
29.สงเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ7 3,000 บาท
30.สงเสริมความรูภาษาตางประเทศ 10,000 บาท

11

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

6

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ

เพื่อจายเป'นคาใชจายในการจัดงานวัน
พอแหงชาติ ประจําป$ พ.ศ. 2559 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ)

4๐,๐๐๐

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สํานักงานปลัด
อบต.

7

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ

เพื่อจายเป'นคาใชจายในการจัดงานวัน
แมแหงชาติ ประจําป$ พ.ศ. 2559 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ)

4๐,๐๐๐

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สํานักงานปลัด
อบต.

8

โครงการจัดงานรดน้ําดําหัว
เพื่ อ จายเป' น คาใชจายในการจั ด งาน
ผูสูงอายุตาํ บลขุนคง เนื่องใน
กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลขุน
ประเพณีป$ใหมเมือง (สงกรานต7) คง ในงานประเพณีป$[ใหมเมือง ตั้งจาย
จากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ)

12๐,๐๐๐

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

9

โครงการจัดงานไหวครูรวมชาง
ประเพณีป$[ใหมเมือง

๒๐,๐๐๐

หมูที่ ๒ บานถวาย

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

เพื่อจายเป'นคาใชจาย จัดงานไหวครู
รวมชางใหแกคณะกรรมการหมู บาน
ถวาย หมูที่ ๒ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่ ว ไปสํ า หรั บ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)

พ.ศ. ๒๕60
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕9

ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค

ลําดับ
ที่

12

สถานที่ดําเนินการ

เพื่อจายเป'น คาใชจายในการจัดงาน
ธรรมะสัญจร ประจําป$ 2559 โดย
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน
พระพุทธศาสนา อันเป'นศาสนาประจํา
ชาติไทย ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

5๐,๐๐๐

วัดภายในตําบล
ขุนคงและตําบล สบ
แมขา

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

10

โครงการธรรมสัญจร

11

โครงการสนับสนุนประเพณีสรง เพื่อจายเป'นเงินอุดหนุนโครงการจัด
น้ําพระธาตุวัดในตําบล
งานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัดใน
ตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

15๐,๐๐๐

วัดถวาย หมูที่ ๒

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12

โครงการสงเสริมศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

80,000

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

เพื่อจายเป'น คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
ประจําป$ 2559 โดยสนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่นของ
วัดในตําบลขุนคง ไดแก วัดตนแกว วัด
ถวาย วัดวงค7เมธา วัดขุนคง วัดเดช
ดํารงค7 และวัดสระแกว โดยจายเป'นคา
จัดเตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธ7
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ7ที่จําเป'น

ก.ย.

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕60
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕9

ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค

ลําดับ
ที่

13

สถานที่ดําเนินการ

13

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐ เพื่อจายเป'นเงินอุดหนุนโครงการจัด
พิธี และประเพณีทองถิ่น
งานพระราชพิธี รัฐพิธี และประเพณี
อําเภอหางดง
ทองถิน่ อําเภอหางดง

10,๐๐๐

อุดหนุนที่วาการ
อําเภอหางดง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

14

โครงการตักบาตรเป'งปุ\ด

เพื่อจายเป'น คาใชจายในการจัดงานตัก
บาตรเป'งปุด\ ประจําป$ 2560 โดย
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน
พระพุทธศาสนา อันเป'นศาสนาประจํา
ชาติไทย ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

1๐,๐๐๐

หมูที่ 5 วัดขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

15

โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น หลอเทียนเขาพรรษา

เพื่อจายเป'นเงินอุดหนุนสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น หลอเทียน
เขาพรรษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

3๐,๐๐๐

วัดในตําบลขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ก.ย.

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕60
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕9

ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค

ลําดับ
ที่

14

๒. ยุทธศาสตร# การพัฒนาด:านคุณภาพฃีวิตของประชาชน
๒.2 แนวทางการพัฒนา ส&งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน

๑

๒

๓

โครงการรณรงค7ปLองกันโรคติดตอ เพื่อจายเป'นคาใชจายในการรณรงค7
ปLองกัน และเฝLาระวัง โรคติดตอ เชน
โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบาโรค
ไขหวัดนก ฯลฯ และโรคติดตออื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นใหมตามสถานการณ7ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข)
โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล เพื่อจายเป'นคาใชจายโครงการแขงขัน
ขุนคง
กีฬาประชาชน เยาวชน ตําบลขุนคง
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาระดับอําเภอ

เพื่อจายเป'นเงินคาใชจายในการสง
นักกีฬาตําบลขุนคง เขารวมแขงขัน
กีฬาทองถิ่นหางดงเกมส7 ครั้งที่ 7
เพื่อเป'นการสรางความสมัครสมาน
สามัคคีของนักกีฬาระดับตําบล ตั้ง
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

5๐,๐๐๐

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สํานักปลัดฯ

200,๐๐๐

องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๑2๐,๐๐๐

ทุกหมูบาน
ตําบลขุนคง

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕60
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕9

ก.พ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค

ลําดับ
ที่

15

3 ยุทธศาสตร# การพัฒนาด:านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส&งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

เพื่อจายเป'น คาเบี้ยยังชีพใหแกผูติด
เชื้อเอดส7ในเขตพื้นที่ อบต.ขุนคง
จํานวน 26 คน ๆ ละ 500 บาทตอ
เดือน
เพื่อจายเป'น คาเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุในเขตพื้นที่องค7การบริหาร
สวนตําบลขุนคง จํานวน 879 คน
เพื่อจายเป'น คาเบี้ยยังชีพใหแกผู
พิการในเขตพื้นที่องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง ซึ่งมีรายไดไมเพียงพอตอ
การยังชีพ จํานวน 150 คน
คนละ 800 บาทตอเดือน

150,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

6,922,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

1,440,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

1

โครงการสงเคราะห7เบีย้ ยังชีพผู
ติดเชื้อเอดส7

2

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

3

เบี้ยยังชีพผูพิการ

4

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
บทบาทสตรี ตําบลขุนคง

เพื่อจายเป'น คาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี ตําบลขุนคง

50,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

5

เงินสงเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพื่อจายเป'นเงินสงเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึด
หลักการประชาชน 1 สวน องค7กร
ปกครองสวนทองถิ่น 1 สวน และ
รัฐบาล 1 สวน

20,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

16

หน&วยงาน
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

6

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบล
ขุนคง

เพื่อจายเป'นคาใชจายโครงการ
โรงเรียนผูสูงอายุโดยจายเป'น
คาใชจายเกี่ยวกับการอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ7 คาถาย
เอกสาร คาพิมพ7เอกสาร และ
สิ่งพิมพ7 คาหนังสือ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ7
ตาง ๆ คากระเป^าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหารวางเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาปLายโครงการ คาปLาย
ประชาสัมพันธ7 คาใชจายอื่นที่จําเป'น
สําหรับการจัดทําโครงการ

50,000

อบต.ขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

7

โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ เพื่อจายเป'นคาใชจายโครงการจัด
เยาวชนตําบลขุนคง
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนโดยจาย
เป'นคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ7 คาถาย
เอกสาร คาพิมพ7เอกสารและสิ่งพิมพ7
คาหนังสือคาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ7
ตาง ๆ คากระเป^าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหารวางเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาปLายโครงการ คาปLาย
ประชาสัมพันธ7 คาใชจายอื่นที่จําเป'น
สําหรับการจัดทําโครงการ

20,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

17

3 ยุทธศาสตร# การพัฒนาด:านสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา สร:างสังคมให:น&าอยู&และสมานฉันท#
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

หน&วยงาน
ดําเนินการ

1

โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล เพื่อจายเป'น คาใชจายในการ
พื้นฐานหมูบานและตําบลเพื่อ
ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
การพัฒนาทองถิ่น
พื้นฐานหมูบานและตําบลเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นตั้งจายจากเงินรายได
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

25,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

2

โครงการบริการหนังสือพิมพ7
ประจําหมูบาน

66,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

เพื่อจายเป'น คาใชจายในการจัดหา
หนังสือพิมพ7 สําหรับที่อาน
หนังสือพิมพ7ประจําหมูบาน 9
หมูบาน ต.ขุนคง วันละ 2 ฉบับ
ระยะเวลา 12 เดือนตั้งจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน)

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

18

3 ยุทธศาสตร# การพัฒนาด:านสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา ส&งเสริมการรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

หน&วยงาน
ดําเนินการ

1

โครงการศูนย7บริการการแพทย7
ฉุกเฉินตําบลขุนคง

เพื่อเป'นคาใชจายในการฝRกอบรม
พัฒนาศักยภาพของกลุม อสม.ตําบล
ขุนคง ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

2๐,๐๐๐

อบต.ขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

2

โครงการปLองกันและแกไขปZญหา
ยาเสพติด ตําบลขุนคง

เพื่อจายเป'น คาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการปLองกันและ
แกไขปZญหายาเสพติด อบต.ขุนคง
โดยดําเนินการณรงค7ตอตานและ
ปLองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
ในรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ7ในการตรวจสารเสพติด
ประเภทตาง ๆ สนับสนุนการ
บําบัดรักษาและฟabนฟูสภาพรางกาย
และจิตใจ การจัดอบรมใหความรูแก
เยาวชนกลุมเสี่ยง และสนับสนุนแนว
ทางการใชพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยา
เสพติด

50,000

อบต.ขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

19

ลําดับ
ที่
3

4.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมอาสาสมัคร
เพื่อเป'นคาใชจายโครงการอบรมอปพร.
ปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ขุนคง โดยจายเกี่ยวกับ การใชและ
ฝcายพลเรือน (อปพร.)อบต.ขุนคง การตกแตงสถานที่ฝRกอบรม คาใชจายใน
พิธีเปdดและพิธีปดd การฝRกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ7 คา
ประกาศนียบัตร ถายเอกสาร คาพิมพ7
เอกสาร และสิ่งพิมพ7 คาหนังสือ คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ7
ตาง ๆ คากระเป^าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหารวาง เครื่องดืม่ คาอาหาร
คาวิทยากร คาปLายโครงการ คาปLาย
ประชาสัมพันธ7คาใชจายอื่นที่จําเป'นสําหรับ
โครงการ
โครงการปLองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อจายเป'นคาใชจายโครงการปLองกันและ
บนทองถนน
ลดอุบัตเิ หตุบนทองถนนในเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาลป$ใหม หรือเทศกาล
สงกรานต7 และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว โดยจายเป'นคา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ7 คาถายเอกสาร
คาพิมพ7เอกสาร และสิ่งพิมพ7 คาหนังสือ
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ7ตาง ๆ คากระเป^าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม
คาอาหาร คาปLายโครงการ คาปLายและ
คชจ.อื่นที่จําเป'นสําหรับโครงการ

หน&วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

60,000

อบต.ขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

20,000

พื้นที่ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

พ.ศ. ๒๕60

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

พ.ศ. ๒๕๕9

20

3 ยุทธศาสตร# การพัฒนาด:านสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส&งเสริมการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม
ลําดับ
ที่

หน&วยงาน
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

1

โครงการปLองกันและแกไขปZญหา
สิ่งแวดลอมฯ

100,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

2.

โครงการบริหารการจัดเก็บขยะ
ในพื้นที่ตําบลขุนคง

ดําเนินการสงเสริมการจัดการขยะ คัด
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน การทํา
ปุ^ยหมักชีวภาพทุกหมูบานในตําบลขุน
คง เพื่อดําเนินการคัดกรองขยะมูล
ฝอยกอนดําเนินการจัดเก็บ
เพื่อจายเป'นคาใชจายในการจัดเก็บ
ขยะในพื้นที่ตําบลขุนคง ตาม
กลุมเปLาหมาย ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนงานสาธารณสุข)

800,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

3

โครงการรักษ7ปcา รักปcา รักษา
แผนดิน

20,000

ตําบลขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

เพื่อจายเป'นคาจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
ครบ 70 ป$ และสมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ใน
การอนุรักษ7น้ําและปcา รวมทั้งสราง
จิตสํานึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดลอม และอนุรักษ7
ทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ. ๒๕60

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

พ.ศ. ๒๕๕9

21

4 ยุทธศาสตร# การพัฒนาด:านเศรษฐกิจและการท&องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา ส&งเสริมการดํารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการศูนย7ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อจายเป'นคาใชจายในการ
ทางการเกษตรประจําตําบลขุนคง บริหารงาน จัดกิจกรรมตางๆ ของ
ศูนย7ถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

30,000

อบต.ขุนคง

หน&วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

4 ยุทธศาสตร# การพัฒนาด:านเศรษฐกิจและการท&องเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนา ส&งเสริมและพัฒนาการท&องเที่ยวโดยชุมชนมีส&วนร&วม

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม เพื่อจายเป'น คาจัดงานศิลปะ
แกะสลักบานถวาย
หัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย ครั้งที่
27 ประจําป$ 2560 และสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ7บานถวาย ซึ่งจัดขึน้
เป'นประจําทุกป$ เชน คาจางรถ
โฆษณา คาจัดการแสดง คาจัดทํารถ
ขบวนพรอมรางวัล โลห7รางวัล และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน และ
จัดสงรถบุปผาชาติเขารวมงานไม
ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหมตั้งจาย
จากเงินรายได (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

290,000

อบต.ขุนคง

หน&วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

22

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

หน&วยงาน
ดําเนินการ

2

โครงการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับ ครั้งที่ 41

เพื่อจายเป'น เงินสนับสนุนโครงการ
จัดงานมหกรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่
41 จังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงิน
รายได (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

15,000

อุดหนุนสํานักงาน
อําเภอ

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

3

โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแหง

เพื่อเป'นคาจัดซื้อ
1. เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมี
แหง ขนาด 15 ปอนด7 30 ถัง
2. ตูโลหะสี
แดง ขนาด 60x70x20 เซนติเมตร
พรอมกระจกใส พรอมกุญแจปdดเปdด จํานวน 10 ตู
เพื่อใชในการดับเพลิงเบื้องตนสราง
ความรูสึกปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
ศูนย7หัตถกรรมบานถวาย

49,000

อบต.ขุนคง

สํานักปลัด
อบต.ขุนคง

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

23

5 ยุทธศาสตร# การพัฒนาด:านโครงสร:างพื้นฐาน
นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนา ก&อสร:าง ปรับปรุง และพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

หน&วยงาน
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค7การบริหารสวนตําบลขุนคง ขนาด
สูง 2.70 เมตร ยาว 114.00 เมตร
ตามแบบองค7การบริหารสวนตําบล
ขุนคง ตามแผนพัฒนาสามป$
(พ.ศ.2560-2562) หนา 87
โครงการปรับปรุงผิวสนามฟุตซอ เพื่อจายเป'นคา ปรับปรุงพื้นผิวสนาม
ลองค7การบริหารสวนตําบลขุนคง ฟุตซอล องค7การบริหารสวนตําบลขุน
คง โดยรื้อพื้นผิวยางเดิมออก พรอมปู
ยางผิวสนามดวยยางสังเคราะห7 แบบ
คูชั่น อะคริลิค 100% ความ
หนา 2.5 มิลลิเมตร บนพื้นสนาม
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 18 เมตร ยาว 38 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 684 ตารางเมตร
โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อจายเป'นคา งานปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค7การบริหารสวน
สํานักงานองค7การบริหารสวนตําบล
ตําบลขุนคง
ขุนคง ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 7.00 เมตร เพื่อใหเป'นหอง
ปฏิบัติงานกองคลัง โดยรื้อ
หองน้ํา หองเก็บของ พรอมปรับปรุง
พื้นที่ โดยติดตั้งประตู หนาตาง ฝLา
เพดาน ไฟฟLา แอร7 และพื้นอาคาร

446,800

ศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก

สวนโยธา
อบต.ขุนคง

490,000

สนาม อบต.ขุนคง

สวนโยธา
อบต.ขุนคง

136,000

สํานักงาน อบต.ขุนคง

สวนโยธา
อบต.ขุนคง

โครงการกอสรางรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กศูนย7เด็กองค7การ
บริหารสวนตําบลขุนคง

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

24

4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค7องค7การบริหาร
สวนตําบลขุนคง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

เพื่อจายเป'นคาใชจายดําเนินการ
กอสราง ดังนี้
1. กอสรางโครงหลังคาโครงสราง
เหล็ก ดานหนาอาคารอเนกประสงค7
องค7การบริหารสวนตําบลขุนคง ขนาด
กวาง 7.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร
สูงไมต่าํ กวา 4.40 (ติดตัวอาคาร)3.50 เมตร
2. กอสรางโครงหลังคาโครงสราง
เหล็ก ดานหลังอาคารอเนกประสงค7
องค7การบริหารสวนตําบลขุนคง ขนาด
กวาง 1.50 เมตร ยาว 37.50 เมตร
สูงไมต่าํ กวา 4.40
3. กอสรางหองน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 4 หอง ดานหลังอาคาร
อเนกประสงค7องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง ขนาดกวาง 1.50 เมตร
ยาว 5.00 เมตร ตามแบบองค7การ
บริหารสวนตําบลขุนคง

601,000

อาคารอเนกประสงค7
องค7การบริหารสวน
ตําบลขุนคง

หน&วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่

สวนโยธา
อบต.ขุนคง
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

หน&วยงาน
ดําเนินการ

5

โครงการปรับปรุงซอมแซม
สิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค
ภายในตําบลขุนคง

เพื่อจายเป'น คาใชจายในการซอมแซม
สิ่งกอสราง และสาธารณูปโภคภายใน
ตําบลขุนคง ที่ไดรับความเสียหาย
ระหวางป$งบประมาณและไมสามารถ
คาดการณ7ไดลวงหนา ตั้งจายจาก
รายไดและอุดหนุนทั่วไป (แผนงาน
เคหะและชุมชน)

430,000

อบต.ขุนคง

สวนโยธา
อบต.ขุนคง

6

จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนพรอม
กระเชา

เพื่อจายเป'นคา
จัดซื้อรถบรรทุกติดเครน พรอม
กระเชาซอมไฟฟLา ขนาด
รถบรรทุก 6 ลอ ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนต7ดเี ซล มีกําลังแรงมาไมนอย
กวา 130 แรงมา กระบะเหล็ก
สามารถเปdดขาง เททาย ติดตั้งเครนไฮ
ดรอลิคพรอมกระเชา สามารถยกสูง
ไดไมนอยกวา 12 เมตร จํานวน
1 คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะขององค7การบริหารสวนตําบล
ขุนคง

2,500,000

อบต.ขุนคง

สวนโยธา
อบต.ขุนคง

พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. ๒๕60

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

ลําดับ
ที่
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