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แบบ ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้เข้มแข็งย่ังยืน 
3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนใน 1) เสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้บริหำร 100,000        อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
ช่วงเทศกำล 2) ส่งแบบตอบรับเข้ำร่วมโครงกำร

3) แต่งต้ังคณะท ำงำนตำมโครงกำร
4) จัดท ำป้ำยโครงกำร

2 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบ 1) เสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้บริหำร 30,000          อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
ในกำรบริหำรจัดขยะ 2) ประสำนจัดหำวิทยำกร

3) จัดหำวัสดุ อุปกรณ์
3) ประชุม / อบรมให้ควำมรู้/ฝึกปฏิบัติ
4) จัดท ำป้ำยโครงกำร

3 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชน 1) เสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้บริหำร 300,000        อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
คณะผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน 2) ประสำนจัดหำวิทยำกร
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน 3) จัดหำวัสดุ อุปกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ควำมรู้/ฝึกปฏิบัติ
4) จัดท ำป้ำยโครงกำร
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563สถำนท่ี

ด ำเนินกำร



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้เข้มแข็งย่ังยืน 
3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงกำรอบรมเยำวชนร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด 1) เสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้บริหำร 30,000          อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด

2) ประสำนจัดหำวิทยำกร
3) จัดหำวัสดุ อุปกรณ์
3) ประชุม / อบรมให้ควำมรู้/ฝึกปฏิบัติ
4) จัดท ำป้ำยโครงกำร

5 โครงกำรอบรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพผู้สูงอำยุ 1) เสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้บริหำร 30,000 อบต.บุ่งคล้ำ กองสวัสดิกำร

ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรและกลุ่มสตรี 2) ประสำนจัดหำวิทยำกร
3) จัดหำวัสดุ อุปกรณ์
3) ประชุม / อบรมให้ควำมรู้/ฝึกปฏิบัติ
4) จัดท ำป้ำยโครงกำร
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แบบ ผด. 02
3.3  แผนงานงบกลาง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 120,000 อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
2) จ่ำยเงินงบประมำณ

งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงกำร/กิจกรรม



2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 7,000 อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
2) จ่ำยเงินงบประมำณ

3 กำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 12,672,000    ม.1 - 12 กอง
2) จ่ำยเงินงบประมำณ สวัสดิกำร

4 กำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 8,160,000      ม.1 - 12 กอง
2) จ่ำยเงินงบประมำณ สวัสดิกำร

5 กำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 90,000          ม.1 - 12 กอง
2) จ่ำยเงินงบประมำณ สวัสดิกำร

6 ส ำรองจ่ำย 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 500,000 อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
2) จ่ำยเงินงบประมำณ

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 200,000 อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
2) จ่ำยเงินงบประมำณ

8 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 240,000 อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 2) จ่ำยเงินงบประมำณ

9 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้รับบ ำนำญ 1) ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 5,000 อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
2) จ่ำยเงินงบประมำณ
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แบบ ผด. 02
3.4  แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบ 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 โครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 1) ประชุมอบรมให้ควำมรู้ 150,000        ม.1 - 12 ส ำนักปลัด
2) ออกหน่วยรณรงค์แจกจ่ำยทรำยอะเบท
ท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย
3) พ่นสำรเคมีก ำจัดยุงลำย

2 โครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 1) ส ำรวจจ ำนวนสุนัข,แมว 40,000          ม.1 - 12 ส ำนักปลัด
2) จัดหำวัคซีน
3) ฉีดวัคซีน

งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม



3 โครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ 1) กิจกรรมรณรงค์ 20,000          ม.1 - 12 ส ำนักปลัด
2) ประชุม / อบรมให้ควำมรู้

3.5 เงินอุดหนุน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบ 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 โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินกำร 1) จัดท ำบันทึกข้อตกลง 240,000        อบต.บุ่งคล้ำ ส ำนักปลัด
ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุข 2) บันทึกขออนุมัติเบิก-จ่ำย งบประมำณ หมู่ท่ี 1-12

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563








