
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เรื่อง ใหใ้ช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

******************************************** 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559                       
โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง ได้ร่วมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง อนุมัติ                   
และประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
แม่ฟูาหลวง นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การบริหารส่วนต าบล              
แม่ฟูาหลวง จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  16 เดอืน ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 
             
                   (นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง 

www.maefaluang.go.th 
 

http://www.maefaluang.go.th/
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 ส่วนที่  1     
บทน า 

1.1  บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 26 และข้อ 27 “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น” 

แผนการด าเนินงาน  หมายถึง  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียด  แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ประจ างบประมาณนั้น ๆ 

แผนการด าเนินงาน ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน โครงการของแผนการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น   
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมกา ร
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  ดังนั้น
แผนการด าเนินงานมีขั้นตอนในการจัดท าตามระเบียบฯ ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในปีงบประมาณ 2561 

2 . เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม 

3 .เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตรงตามความต้องการทั้ง ปริมาณ
และคุณภาพตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 

4. เพื่อเป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานพัฒนาต าบลเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่ต้นจนถึงงานพัฒนาส าเร็จ บรรลุ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ตลอดจนการปูองกันการทุจริต 



1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      ขั้นตอนที่ 1  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและเค้าโครงของแผนการด าเนินงานมี 2 ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่     1  บทน า 
         ส่วนที่     2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
      ขั้นตอนที่ 3  การอนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับการจัดท าแผนการด าเนินงานอยู่ที่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการของประชาชนและจะท าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น รวมทั้งเป็นกลไกลในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ แผนการด าเนินงานยังเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลในการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 



 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเที่ยว
ต าบลแม่ฟูาหลวง 

ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
อ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 

20,000 1) ส านักงาน อบต. 
2) จุดชมวิวกม.12 
3) จุดชมวิวกม.14 

ส านักงานปลัด 
(งานบริหาร 
งานท่ัวไป) 

            

 
1.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ส่งเสริมอาชีพเกษตร 30,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

2 โครงการถ่ายทอดศูนย์เรียนรู้การเกษตรสู่
สถานศึกษา เพื่ออาหารกลางวันตามแนว
พระราชด าริฯ 

ถ่ายทอดศูนย์เรยีนรู้การเกษตรสู่
สถานศึกษา เพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชด าริฯ 

200,000 ศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ/ 

รร.ในพื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด  
(งานการเกษตร) 
กองการศึกษาฯ 

            

3 โครงการแปลงตัวอย่างการปลูกพืชสมุนไพร แปลงตัวอย่างการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตร อบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตร 100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

5 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน 10,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

6 โครงการบ ารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

บ ารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

20,000 แปลงสาธิตการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรยีนรู้การ
ท าการเกษตรตามทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ

- สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ให้ด าเนิน
ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 

30,000 ศูนย์เรียนรู้
การเกษตรฯ อบต. 

ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

8 โครงการส ารวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร ส ารวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร 10,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงาน และการสร้างอาชีพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการแกไ้ขปัญหาการว่างงานและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า 

ส่งเสริมประชาชนผู้ว่างงานต าบล 
แม่ฟูาหลวงมีงานท า 

10,000 ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

2 โครงการพัฒนาฝีมือและการส่งเสริมการ
รวมกลุม่อาชีพส าหรับกลุ่มสตร ี

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิค
ใหม่ในการพัฒนาฝีมือของกลุ่มอาชีพ 

15,000 ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กและฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ า    

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ า 
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.แม่ฟูาหลวง    

140,100 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองช่าง             

2 โครงการค่าชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได้ 
(ค่าK)  

ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้ 
(ค่าK) 

30,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองช่าง             

3 โครงการจดัท าปูายรหัสทางหลวงท้องถิ่น จัดท าปูายรหัสทางหลวงท้องถิ่น 100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองช่าง             

4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1,360,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ, 
งานเกษตร) 
กองช่าง, 

กองการศึกษาฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

 --                 
                  
                  
                  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบไฟฟาูสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

 --                 
                  
                  
                  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการค่ายวิชาการเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ฟูาหลวง 

ค่ายวิชาการเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ฟูาหลวง 

40,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการพื้นท่ีสร้างสรรคส์ าหรบัเดก็และเยาวชน
ในพื้นที่ต าบลแม่ฟูาหลวง 

กิจกรรมพื้นท่ีสร้างสรรคส์ าหรับเดก็
และเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

10,000 พื้นทีต่ าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

3 โครงการเยาวชนใฝุด ี สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนใฝุด ี 20,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

4 โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 พืน้ท่ีต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ    

เส
าร

์ที่ 
2 

ขอ
งเดื

อน
         

6 โครงการส่งเสริมรายได้นักเรยีน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด 
เพื่อลดรายจ่ายผู้ปกครอง 

กิจกรรมส่งเสริมรายได้นักเรียน 
นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วง 
ปิดภาคเรียนและวันหยดุ 
เพื่อลดรายจ่ายผู้ปกครอง 

20,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคร/ู ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พัฒนาครู/ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
- ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

1,455,200 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

9 สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม) 
-ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
-ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,758,250 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

10 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนใน
พื้นที่  

ค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
ในพื้นที่ จ านวน 5 โรง 

2,588,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ        

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ใน
การออกก าลังกาย ให้ค าปรึกษา 
กิจกรรมรดน้ า ด าหัวผู้สูงอาย ุ

20,000 วัดห้วยน้ าขุ่น กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด       

 

     

2 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ของชาติ
และการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ     

กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ของชาติ
และการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี
การต่างๆ     

30,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 

 

           

3 โครงการธรรมยาตรา จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของต าบล 

20,000 อบต.แม่ฟูาหลวง กองการศึกษาฯ             

4 โครงการวันท้องถิ่นไทย  จัดกิจกรรมและนิทรรศการเกีย่วกบั
วันท้องถิ่นไทย 

30,000 อบต.แม่ฟูาหลวง กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 

            

5 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชนเผ่า 

สนับสนุนและส่งเสริมประเพณ ี
ชนเผ่า 7 ชนเผา่ ได้แก่ อาข่า  
ลาหู่ด า ลาหู่แดง จีนยูนนาน ไทยลื้อ 
ไทยใหญ่ และไทยลั๊วะ 

120,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง กองการศึกษาฯ             

6 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวดัเชียงราย 
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีนมสัการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

โครงการส่งเสริมประเพณีนมสัการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

5,000 วัดพระธาต ุ
ดอยตุง 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง ตามโครงการประกอบ
งานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนอ าเภอแม่ฟาูหลวง 
1) วันพระราชสมภพสมเด็จย่า (21 ต.ค.2561) 2,500.บาท 
2) วันปยิมหาราช (23 ต.ค. 2560) 2,500.- บาท 
3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
    อดุลยเดช ฯ  (5 ธ.ค.2560) 5,000.- บาท 
4) งานพ่อขุนฯ (26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561) 50,000.-บาท 
5) วันจกัรี (6 เม.ย.2561) 4,000.- บาท 
6) สรงน้ าพ่อขุนฯ/วันสงกรานต ์ (เม.ย.2561) 7,500.-บาท 
7) ทานหาแม่ฟาูหลวง (18 ก.ค.2561) 2,500.- บาท 
8) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถฯ  (12 ส.ค.2561) 5,000.- บาท 

81,500 ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ

แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 

            

8 อุดหนุนอ าเภอแม่ฟ้าหลวง     จ ำนวน  50,000 บำท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   

อุดหนุนอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   
 

50,000 อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 

 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาแม่ฟูาหลวงลีก จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทฟุตบอล 60,000 โรงเรียนบ้านห้วย
ไรส่ามัคคี (มัธยม) 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการจดักิจกรรมแม่ฟูาหลวงเกม จัดการแข่งขันกีฬาแม่ฟูาหลวงเกม
ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน 

70,000 โรงเรียนบ้านห้วย
ไรส่ามัคคี(ประถม) 

กองการศึกษาฯ             

3 โครงการแม่ฟูาหลวงสมัพันธ์ จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ อบต. และผู้น าชุมชน 

30,000 โรงเรียนบ้านห้วย
ไรส่ามัคคี (มัธยม) 

กองการศึกษาฯ             

4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ 

20,000 อบต.แม่ฟูาหลวง กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสขุ ปูองกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
อบรมให้ความรู้, ประชาสัมพันธ์ 

100,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานสาธารณสุข) 

            

2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคมอืเท้าปาก ปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
อบรมให้ความรู้, ประชาสัมพันธ์ 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานสาธารณสุข) 

            

3 โครงการส่งเสริมมาตรฐานตลาดสดชุมชนแม่
ฟูาหลวง 

ปรับปรุงตลาดให้มสีถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าอย่างมีมาตรฐาน 

20,000 ตลาดสด 
ชุมชนแม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานสาธารณสุข) 

            

4 โครงการสัตว์ปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย(พิษสุนัข
บ้า) 

สนับสนุนวัคซีนเพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดโรคติดต่อจากสัตวส์ู่คน 

30,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานสาธารณสุข) 

            

5 อุดหนุนปศุสตัว์จังหวัดเชียงราย 
-โครงการผา่ตัดท าหมันเพื่อลดจ านวนสุนัข
และแมวท่ีเป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมวไมม่ีเจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายปีงบประมาณ 2561 

อุดหนุนปศุสตัว์จังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมผ่าตดัท าหมันเพื่อลด
จ านวนสุนัขและแมว 

3,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานสาธารณสุข) 

            

6 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน(ศสมช.) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
ชุมชน(ศสมช.) 
ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพ  

142,500 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานสาธารณสุข) 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสขุ ปูองกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

7 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่ฟูาหลวง  
ตามโครงการกิ่งกาชาดอ าเภอแมฟู่าหลวง 
รับบริจาคโลหิต 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่ฟูาหลวง 
สนับสนุนกิจกรรมโครงการกิ่ง
กาชาดอ าเภอแม่ฟูาหลวงรับบรจิาค
โลหิต 

15,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานสาธารณสุข) 

            

8 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส่งเสริมและแก้ไขปญัหาดา้นสุขภาพ
ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

225,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานสาธารณสุข) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการจดัหาเครื่องช่วยความพิการส าหรับ 
ผู้พิการ 

จัดหาเครื่องช่วยความพิการประเภท
ต่างๆ ให้ผู้พิการ 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

2 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน ี

จัดหาบ้านท่ีอยู่อาศัยส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 

50,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

3 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มรีายได้น้อย ผูด้้อยโอกาส  
เด็กยากไร้ และผู้ถูกทอดทิ้ง 

สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผูม้ี
รายได้น้อย ผูด้้อยโอกาส เด็กยากไร้ 
และผู้ถูกทอดทิ้ง 

30,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ เยี่ยมบ้านผู้พิการเพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

3,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

5 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอาย ุ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

3,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.ใช้ระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(ตามมติ ครม. ครั้งท่ี 2 เมื่อ 22ต.ค.2555) 

ส่งเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

7 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจ าหมู่บ้าน ช่วยเหลือและ 
เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสไดร้ับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 

95,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

8 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่ฟูาหลวง 
- โครงการแก้ไขปญัหาผู้ประสบภยัและ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่ฟูาหลวง 
แก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน 
 

25,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ สนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 20,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรสีากล สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล 20,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

11 โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น า/แกนน าในการขับเคลื่อนและจัดตั้ง
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

พัฒนาศักยภาพผู้น า/แกนน าในการ
ขับเคลื่อนและจัดตั้งหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

12 สนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ  
ตามนโยบายรัฐบาล  
จ านวน 637 คน 

5,761,600 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

13 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้คนพิการ  
ตามนโยบายรัฐบาล  
จ านวน 187 คน 

1,958,800 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

14 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้ผู้ปุวยเอดส์
ตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 36 คน 

240,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ความรู้และ 
แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ 

3,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

        

    

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนวินัยจราจรและ 
ถนนสีขาว 

จัดกิจกรรมวินัยจราจรและถนน 
สีขาว 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

จัดกิจกรรมปูองกันและลดอุบตัิเหตุ 15,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

4 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

จัดกิจกรรมปูองกันและลดอุบตัิเหตุ 8,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการฝึกอบรม การปฏิบตัิงาน อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) มิสเตอร์
เตือนภัยและทีมผู้ช่วยเหลือประสบภัย 
(OTOS) 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยของ
กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

50,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

2 โครงการจดัท าและซักซ้อมแผนปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของ อบต. 

จัดท าและซักซ้อมแผน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

5,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

3 โครงการจดัท าแนวกันไฟ จัดท าแนวปูองกันไฟปุา 30,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

4 โครงการสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟปุา 

สนับสนุนปูองกันและแก้ไขปญัหา 
ที่เกิดจากหมอกควันและไฟปุา 

50,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในต าบล 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

2 โครงการค่ายป้องกันยาเสพติดและลดความ
เสี่ยงในวัยรุ่น 

ค่ายป้องกันยาเสพติดและลดความ
เสี่ยงในวัยรุ่น 

5,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

            

3 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.เชียงราย) 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศูนย์
อ านวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิจังหวัดเชียงราย(ศอ.สป.จ.
เชียงราย) 

50,000 จังหวัดเชียงราย ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

        

    

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิอ าเภอแม่ฟูาหลวง (ศป.ปส.อ.แม่ฟูา
หลวง) 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิอ าเภอแม่ฟูาหลวง 
(ศป.ปส.อ.แม่ฟูาหลวง) 

100,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

        

    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ พืช ดิน และน้ า 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการชาวแม่ฟูาหลวง ร่วมเป็น 1 ใน 800 
ล้านกล้า 12 สิงหามหาราชิน ี

จัดกิจกรรมร่วมกันฟ้ืนฟูพื้นที่ปุา 
สร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่มปรมิาณต้นไม้ 

15,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
 

            

2 โครงการบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ไร ่
บ้านห้วยน้ าขุ่น ม.18 ต.แม่ฟูาหลวง 

บ ารุงรักษา ฟื้นฟู อ่างเก็บน้ า เพื่อ
รองรับการใช้งานของราษฎรในพืน้ท่ี 

100,000 อ่างเก็บน้ า 
ห้วยแม่ไร่ ม.18 
ต.แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

3 โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รกัษ์ดอยตุง 
ถวายเป็นพระราชกุศลแดส่มเด็จยา่ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 

จัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันน้อมน า
พระราชด าริขององค์สมเด็จย่าฯ มา
เป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟูปุา
และรักษาระบบนเิวศน์สิ่งแวดล้อม 

15,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

4 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ กิจกรรม บ ารุงรักษาน้ า รักษาป่า 50,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการสร้างจติส านึกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกเพื่อให้
ราษฎรเห็นความส าคญัของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

2 โครงการสร้างฝายอาสาประชารัฐ กิจกรรมสร้างฝาย 100,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
งานสาธารณสุข 

            

2 อุดหนุนเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบการจดัการขยะมลูฝอย 

สนับสนุนงบประมาณให้กับเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ ในการร่วมกันจดัเกบ็
และก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

330,000 เทศบาล 
ต าบลห้วยไคร ้

ส านักงานปลัด 
งานสาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธปิไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม ให้ความรู้ ด้านกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ แกประชาชน 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานนิติการ) 

            

2 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 

30,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานจัดการงาน

ทั่วไป) 

            

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ 

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จ 

250,000 อบต.แม่ฟูาหลวง, 
หน่วยงานต้นแบบ 

ส านักงานปลัด 
(งานจัดการงาน

ทั่วไป) 

            

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการ
เพื่อร่วมพัฒนาต าบลแม่ฟูาหลวง 

จัดประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ชุมชนต าบลเพื่อร่วมรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

20,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานจัดการงาน

ทั่วไป) 

            

5 โครงการ 4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรู้ ร่วมรับ) เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้านในการประชาสมัพันธ์  
ช้ีแจงให้ความรู้และรับทราบถึง
สภาพปัญหา ความต้องการ  
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
รวมทั้งเป็นการเสรมิสร้างสัมพันธ์
ภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 

30,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานจัดการงาน

ทั่วไป) 

            

 
  

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธปิไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

6 โครงการส่งเสริมและจัดใหม้ีกลไกด าเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไข 
ความเดือดร้อนของประชาชน 

เตรียมและเปิดช่องทาง 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 

10,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานนิติการ) 

            

7 โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

ออกประชุมประชาคมการบรูณาการ 
การจัดท าแผนฯ 

30,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานนโยบายและ

แผนฯ) 

            

8 โครงการสร้างจติส านึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษี
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้ประชาชนผู้เสียภาษเีกิด
แรงจูงใจในการเสียภาษีเพิ่มขึ้น 

10,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง กองคลัง 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน  
และเงินเพิ่ม(ฝุายการเมือง,ฝุายประจ า,
พนักงานจ้างฯ ) 

จ่ายเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
ให้แก่ข้าราชการทางการเมือง 

18,585,480 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

        

    

2 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆของพนักงาน 
ส่วนต าบล ครูและลูกจ้างฯ 

ค่าตอบแทนต่างๆของพนักงาน
ส่วนต าบล ครูและลูกจ้างฯ 

1,474,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

        

    

3 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่าย เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เป็นต้น 

2,912,000 
 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

            

4 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
และพิธีการ 

ค่ารับรองหรือเลี้ยงรบัรอง พิธีเปิด
อาคาร รวมถึงพิธีทางศาสนา  
รัฐพิธ ี

110,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

            

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเดินทางไปราชการของผู้บรหิาร 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ฯลฯ 

560,000 
 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

            

6 ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ 
การรับเสด็จต่าง ๆ 

500,000 ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านกังานปลัด 
(งานจัดการ 
งานท่ัวไป) 

            

 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส่งเสริมการเลือกตั้งท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัดและ
ระดับชาต ิ

400,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานนโยบายและ

แผนฯ) 

           

 

8 โครงการประชาสมัพันธ์เผยแพร่สรุปผลงาน 
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ สื่อ
ประชาสมัพันธ์ วารสารสิ่งพิมพ์  
 

จ่ายเป็นค่าประชาสมัพันธ์เผยแพร่
สรุปผลงาน ของ อบต. 

100,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
(งานจัดการงาน

ทั่วไป) 

           

 

9 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมและสร้าง
ความสามัคคีแก่คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง 
 

จัดฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างฯ  

200,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง, 
หน่วยงาน
ต้นแบบ 

ส านักงานปลัด 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

            

10 โครงการปรับปรุงแผนและจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน (ด้วยระบบมือ) 
 

ปรับปรุงและจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

50,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองคลัง             

11 อุดหนุน อบต.แม่สลองในโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมลูข่าวสารการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนงบประมาณให้ อบต. 
แม่สลองใน ตามโครงการฯ 

50,000 อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด             

 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

12 ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม สมทบกองทุนประกันสังคม 
ให้แก่พนักงานจ้าง อบต. 

300,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองคลัง             

13 ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลน าจับตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ.2522 
 

เงินรางวัลน าจับตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ.2522 

30,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองคลัง             

14 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

229,500 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองคลัง             

15 เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าฌาปนกิจศพส าหรับพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นกรณีเสียชีวิตระหว่าง
ปฏิบัติหน้าท่ี 

50,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

            

16 เงินส ารองจ่าย ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมสีาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 

450,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือ เคร่ืองใช้ สถานที่ปฏบิัติงาน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.2561 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนต็ wifi เป็นต้น 

100,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด             

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์พ้ืนท่ีต าบลแม่ฟ้า
หลวงและแหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นทีต่ าบล 
แม่ฟ้าหลวงและแหล่งท่องเที่ยว 

150,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด 
(งานเกษตร) 

            

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 4 เครื่อง 

64,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด             

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า จ านวน 3 เครื่อง 

6,600 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด             

5 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา เครื่องส ารองไฟฟูา  2,800 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด             
6 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 5 คัน  

(รถบรรทุก 3 คัน รถจกัรยายนต์ 2 คัน) 
2,571,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด             

7 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
จ านวน 1 เครื่อง 

65,000 อบต.แม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด             

8 จัดซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 150,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด             

9 จัดซื้อตู้เย็น ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 หลัง 

6,500 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด             

10 จัดซื้อถังน้ าไฟเบอร์กลาส ถังน้ าไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,000 
ลิตร จ านวน 10 ถัง 

98,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานปูองกันฯ 

            

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือ เคร่ืองใช้ สถานที่ปฏบิัติงาน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.2561 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

11 จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด เครื่องเจีย/ตัด 6,300 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานปูองกันฯ 

            

12 จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟูา ตู้เช่ือมไฟฟูา 10,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานปูองกันฯ 

            

13 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์ เลื่อยโซ่ยนต ์ 20,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานปูองกันฯ 

            

14 จัดซื้อไดนาโมเชื่อม ไดนาโมเช่ือม 40,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานปูองกันฯ 

            

15 จัดซื้อสายส่งน้ า พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิด
ทองเหลือง 

สายส่งน้ า พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนดิ
ทองเหลือง 

25,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานปูองกันฯ 

            

16 จัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง แบบดา้มปืน หัวฉีดน้ าดับเพลิง แบบด้ามปืน 30,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานปูองกันฯ 

            

17 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานสาธารณสุข 

            

18 จัดซื้อกล้องวัดมมุ แบบอิเล็กทรอนิกส์  กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์  110,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือ เคร่ืองใช้ สถานที่ปฏบิัติงาน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.2561 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

22,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองช่าง             

20 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรบังาน
ประมวลผล 

คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 

21,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองช่าง             

21 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,600 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองช่าง             

22 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า จ านวน 6 เครื่อง 

19,800 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองการศึกษาฯ             

23 จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้ 17,600 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานเกษตร 

            

24 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบข้อแข็ง เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
งานเกษตร 

            

25 ค่าวัสด ุ จัดซื้อวัสดสุ านักงานท่ีมีความจ าเปน็
ใจการปฏิบัติงาน  

1,943,000 
 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือ เคร่ืองใช้ สถานที่ปฏบิัติงาน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.2561 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

26 ค่าสาธารณูปโภค จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส านักงาน
และอื่นๆ  

355,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง / กองช่าง 

กองการศึกษา 

            

27 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน ครุภณัฑ์ส านักงาน 291,800 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง / กองช่าง 

กองการศึกษา 

            

28 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 50,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง
กองการศึกษาฯ 

            

29 ค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินของ 
อบต.ให้ใช้งานได้ตามปกต ิ

342,070 
 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง
กองการศึกษาฯ 

            

30 อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาค 
การติดตั้งระบบไฟฟูา ติดตั้งมิเตอร์ 
ซ่อมแซมระบบไฟฟูาภายในพื้นที่
ต าบลแม่ฟูาหลวง 

50,000 อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พฒันาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1 โครงการ อบต.แม่ฟูาหลวงเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน 
 

อบต.แม่ฟูาหลวงลงพื้นที่ ให้ความรู้ 
เช่น ให้ความรู้ด้านกฎหมาย  
งานภาษีอากร ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ฯลฯ 

30,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟูาหลวง 

ส านักงานปลัด 
 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บา้น 50,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด             

3 รายจ่ายอื่น 
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดการบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนของ อบต.แม่ฟูาหลวง 
 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจดัการบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
ของ อบต.แม่ฟูาหลวง 

11,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง ส านักงานปลัด             

4 โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
 

ออกหน่วยจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 6,000 ต าบลแม่ฟูาหลวง กองคลัง             

 

แบบ ผด. 02 


