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พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3.3  แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการป�องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ�าตามโครงการสัตว!ปลอดโรค 
 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย!  ดร.
สมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟ�าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ!อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสว/างควัฒน  ขัตติยราช

สํารวจข�อมูลจํานวนสัตว!และขึ้นทะเบียนสัตว!
 / จัดซื้อวัคซีนและฉีดให�กับสุนัขและแมว
ในพื้นที่ตําบลวิเชตนคร

47,500         ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
  อบต.

2 โครงการรณรงค!ป�องกันและควบคุม
โรคไข�เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง

จัดกิจกรรมรณรงค!ให�ประชาชนมีการป�องกัน
และควบคุมโรคไข�เลือดออกในพื้นที่ตําบล

9,400           ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
  อบต.โรคไข�เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง

เปBนพาหะ  ประจําปC  พ.ศ.2564
และควบคุมโรคไข�เลือดออกในพื้นที่ตําบล
วิเชตนคร

  อบต.

3 โครงการป�องกันและระงับโรค
ไข�เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง
เปBนพาหะ  ประจําปC  พ.ศ.2564

จัดซื้อทรายเคลือบสาร  น้ํายาพ/นหมอกควัน 
 น้ํามัน  และดําเนินการพ/นหมอกควัน
ในพื้นที่ที่ได�รับแจ�งการเกิดโรคไข�เลือดออก  
และพ/นบริเวณสํานักงาน  โรงเรียน 
ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก  วัด  เปBนต�น

143,000       ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
  อบต.

4 โครงการอบรมให�ความรู�ด�าน
สุขภาพอนามัยให�แก/สตรี

ฝGกอบรมให�ความรู�ด�านสุขภาพแก/สตรี 10,000         ต.วิเชตนคร กองสวัสดิการ
สังคม

209,900      
3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห5

๑ โครงการโรงเรียนผู�สูงอายุ  (สูงวัย
วิทยา)

ดําเนินการจ/ายเบี้ยยังชีพให�แก/คนพิการ
ในพื้นที่ ต.วิเชตนคร ที่มาขึ้นทะเบียน

30,000         ต.วิเชตนคร กองสวัสดิการ
สังคม

30,000        
3.5  แผนงานสร6างความเข6มแข็งของชุมชน

๑ โครงการการศึกษาเพื่อต/อต�าน
การใช�ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  
(โครงการ  D.A.R.E.)

จัดกิจกรรมศึกษาเพื่อต/อต�านยาเสพติด
ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนในพื้นที่ตําบลวิเชตนคร

39,500         โรงเรียน
ในพื้นที่

สํานักงานปลัด
  อบต.

รวมยุทธศาสตร5ที่  3  แผนงานสาธารณสุข

รวมยุทธศาสตร5ที่  3  แผนงานสังคมสงเคราะห5
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๒ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว

จัดฝGกอบรมให�ความรู� / จัดกิจกรรมเสริม
ความรู�อื่น ๆ

10,000         อบต.
วิเชตนคร

กองสวัสดิการ
สังคม

๓ โครงการสร�างความอบอุ/น
ให�ครอบครัว

จัดกิจกรรมส/งเสริมความรักความอบอุ/นให�
ครอบครัว

12,000         อบต.
วิเชตนคร

กองสวัสดิการ
สังคม

๔ โครงการครอบครัวพอเพียง ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 12,000         อบต.
วิเชตนคร

กองสวัสดิการ
สังคม

๕ โครงการอบรมให�ความรู�สิทธิหน�าที่
สตรีเพื่อป�องกันปUญหาการค�ามนุษย!

อบรมให�ความรู�และจัดกิจกรรมเสริมความรู�
อื่น ๆ

10,000         อบต.
วิเชตนคร

กองสวัสดิการ
สังคม

๖ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตําบลวิเชตนคร  ประจําปC  2564

อบรมให�ความรู� / จัดเวทีเสวนาเด็กและ
เยาวชน / ส/งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา

20,000         อบต.
วิเชตนคร

กองการศึกษาฯ
ตําบลวิเชตนคร  ประจําปC  2564 เยาวชน / ส/งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง / จัดกิจกรรมนันทนาการ 
การแสดงบทบาทและพื้นที่สร�างสรรค!

วิเชตนคร

103,500      
3.6  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ โครงการแข/งขันกีฬาประจําตําบล  
ประจําปC  2564

ดําเนินการจัดการแข/งขันกีฬาตามประเภทที่
กําหนด

150,000       ต.วิเชตนคร กองการศึกษาฯ

๒ โครงการแข/งขันกีฬาพื้นบ�านและ
กีฬาสาธิตผู�สูงอายุ  ประจําปC  2564

จัดกิจกรรมให�ความู�ส/งเสริมสุขภาพ / 
จัดกิจกรรมกีฬาสาธิตผู�สูงอายุเพื่อสุขภาพ / 
จัดกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด  และ
จัดการแข/งขันกีฬาพื้นบ�าน

30,000         ลานกีฬา
อนุสาวรีย!
เจ�าพ/อ

พญาคําลือ

กองการศึกษาฯ

๓ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
  ประจําปC  2563

การประกวดขบวนกระทงประเภทต/าง ๆ  
การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็ก  เยาวชน  
และประชาชน / จัดนิทรรศการส/งเสริม
ความรู�ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปUญญาท�องถิ่น

150,000       ลานข�าง  
อบต.

วิเชตนคร

กองการศึกษาฯ

รวมยุทธศาสตร5ที่  3  แผนงานสร6างความเข6มแข็งของชุมชน
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๔ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต! 
 ประจําปC  2564

ทําพิธีทางศาสนา  สืบชะตา / กิจรรมให�
ความรู�แก/ผู�สูงอายุ  ผู�ร/วมงาน / กิจกรรมการ
รณงค!ต/าง / การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรม
 / กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ / กิจกรรม
ประกวดขบวนแห/สงกรานต!  เทพีสงกรานต! 
 ขบวนสรงน้ําพระ

100,000       ต.วิเชตนคร กองการศึกษาฯ

๕ โครงการส/งเสริมทํานุบํารุงศาสนา  
ประจําปC  2564

อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการส/งเสริมทํานุ
บํารุงศาสนา

10,000         วัดดงนั่งคีรี
ชัย

กองการศึกษาฯ

๖ โครงการอนุรักษ!วัฒนธรรม
ประเพณีท�องถิ่น  ประจําปC

อบรมให�ความรู� / จัดนิทรรศการ / รณรงค!
การแต/งกายพื้นเมือง  อู�กําเมือง  การสอน

10,000         อบต. / วัด
 / หมู/บ�าน

กองการศึกษาฯ
ประเพณีท�องถิ่น  ประจําปC
งบประมาณ  2564

การแต/งกายพื้นเมือง  อู�กําเมือง  การสอน
ดนตรีพื้นเมือง  การฟ�อน  พิธีกรรมต/าง ๆ

 / หมู/บ�าน
 /โรงเรียน

๗ โครงการอนุรักษ!ศิลปะและภูมิ
ปUญญาท�องถิ่น  ประจําปC  2564

จัดอบรมให�ความรู�  เช/น  การทําบายศรี  
การทําตุง  การทําโคม  การทําหมากสุ/ม  
การเรียนรู�เรื่องสมุนไพร  ขนมไทย  เปBนต�น

10,000         อบต.
วิเชตนคร

กองการศึกษาฯ

๘ อุดหนุนอําเภอแจ�ห/ม  โครงการ
จัดงานบวงสรวงสักการะเจ�าพ/อ
พญาคําลือ  อําเภอแจ�ห/ม  จังหวัด
ลําปาง  ประจําปC  2564

อุดหนุนอําเภอแจ�ห/ม  เพื่อจัดงานประเพณี
บวงสรวงสักการะเจ�าพ/อพญาคําลือ
ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา

50,000         ต.วิเชตนคร กองการศึกษาฯ

๙ อุดหนุนอําเภอแจ�ห/ม  โครงการจัด
งานรัฐพิธี  อําเภอแจ�ห/ม  จังหวัด
ลําปาง

อุดหนุนให�อําเภอแจ�ห/มเพื่อจัดงานรัฐพิธี
ต/าง ๆ  ตามกําหนด

10,000         อ.แจ�ห/ม กองการศึกษาฯ

520,000      
3.7  แผนงานงบกลาง

๑ โครงการจ/ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ดําเนินการจ/ายเบี้ยยังชีพให�แก/ผู�สูงอายุ
ในพื้นที่ ต.วิเชตนครที่มาขึ้นทะเบียน

15,784,800  ต.วิเชตนคร กองสวัสดิการ
สังคม

๒ โครงการจ/ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ดําเนินการจ/ายเบี้ยยังชีพให�แก/คนพิการ
ในพื้นที่ ต.วิเชตนคร ที่มาขึ้นทะเบียน

4,886,400    ต.วิเชตนคร กองสวัสดิการ
สังคม

รวมยุทธศาสตร5ที่  3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
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๓ เบี้ยยังชีพผู�ป̂วยเอดส! ดําเนินการจ/ายเบี้ยยังชีพให�แก/ผู�ป̂วยเอดส!
ในพื้นที่ ต.วิเชตนคร ที่มาขึ้นทะเบียน

270,000       ต.วิเชตนคร กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  อบต.วิเชตนคร

สมทบงบประมาณให�กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
อบต.วิเชตนคร

180,000       ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
  อบต.

21,121,200 
24,421,380 

รวมยุทธศาสตร5ที่  3  แผนงานงบกลาง
รวมยุทธศาสตร5ที่  ๓
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