แผนการดาเนินงานประจาปี 2557
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
*********************************************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน
้ ฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ปรับปรุงและเพิม
่ ประสิทธิภาพการคมนาคมและขนส่ง
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวกว้
ลท์าง 4.00 เมตรยาว 103 เมตรหนาเฉลี
189,200
่ย 4 cm บ้านนาดี ส่วนโยธา
ติกคอนกรีตพื้นทางลูกรังผสมซี
หรืเอมนต์
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม. พร้อมลงท่อระ หมู่ที่ 4
บายน้า คสล. และติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย
2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวกว้
ลท์างติก4.00 เมตรยาว 485 เมตรหนาเฉลี
874,000
่ย 4 cmบ้านโพนทันส่วนโยธา
คอนกรีตพื้นทางลูกรังผสมซีเหรื
มนต์
อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.ม.พร้อมลงท่อระ หมู่ที่ 6
บายน้า คสล. และติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย
3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวกว้
ลท์าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย
350,000บ้
4 cm านดอนข่าส่วนโยธา
ติกคอนกรีตพื้นทางลูกรังผสมซี
หรืเอมนต์
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. พร้อมลงท่อระ หมู่ที่ 8
บายน้า คสล. และติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย
4 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวกว้
ลท์างติก4 เมตร ยาว 264 เมตร หนาเฉลี่ย
342,000
4 cm บ้านดงใหญ่ส่วนโยธา
คอนกรีตปูผิวบนพื้นทางคอนกรี
หรืตอเดิ
มีพมื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,056 ตารางเมตร และติด พัฒนา หมู่
ตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย
12
5 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวกว้
ลท์าต
ง ิก5 เมตร ยาว 188 เมตร หนาเฉลีย
่ 4420,000
cm
บ้านโคกน้อส่ยวนโยธา
คอนกรีตพื้นทางลูกรังผสมซีเหรื
มนต์
อมีพน
ื้ ทีไ
่ ม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. และติดตัง้ ปูาย
หมู่ 14
โครงการ 1 ปูาย

6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวล
กว้
ท์าตงิก4 เมตร ยาว 129 เมตร หนาเฉลี
230,000
่ย
คอนกรีตพื้นทางลูกรังผสมซีเ4มนต์
cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางและติด
ตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย
7 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวล
กว้
ท์าตงิก3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี
159,000
่ย
คอนกรีตพื้นทางลูกรังผสมซีเ4มนต์
cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางและติด
ตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย

บ้านโคกน้อส่ยวนโยธา

หมู่ 14
บ้านดงเจริญ
ส่วนโยธา

หมู่ 16

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน
้ ฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ปรับปรุงและเพิม
่ ประสิทธิภาพการคมนาคมและขนส่ง
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
8 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวกว้
ลท์างติก4 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย
491,000
4 cm บ้านดงเจริญ
ส่วนโยธา
คอนกรีตปูผิวบนพื้นทางคอนกรี
หรืตอเดิ
มีพมื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,056 ตารางเมตร และติด หมู่ 16
ตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย
9 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั
ผิวล
กว้
ท์าตงิก3 เมตร ยาว 167 เมตร หนาเฉลี230,000
่ย 4 cm บ้านโพนทันส่วนโยธา
คอนกรีตพื้นทางลูกรังผสมซีเหรื
มนต์
อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร พร้อมลง หมู่ 19
ท่อระบายน้า คสล. และติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลู
ถนนกว้
กรัง าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ใช้ดิน60,000บ้
ลูกรัง านโพนเลา
ส่วนโยธา
จานวน 550 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและอัดแน่น
หมู่ที 7
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลู
ถนนกว้
กรังาง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร ใช้ด150,000
ินลูกรัง บ้านสร้างคาส่วนโยธา
จานวน 1,340 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยเรียบและ
หมู่ที่ 11
อัดแน่นและติดตั้งปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลู
ถนนกว้
กรัง าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ใช้ดิน60,000
ลูกรัง บ้านโพนทองส่วนโยธา
จานวน 550 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและอัดแน่น หมู่ที่ 20

รวม 12 โครงการ

จานวนเงิน

######

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน
้ ฐานและสาธารณูปโภค
1.2 ส่งเสริมการสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ
1.ขยายเขตไฟฟู
าเภอ
าในหมู่บ้านคาผักหนาม266,000
หมู่ที่
หมู่ที่ 10 ส่วนโยธา
เพ็ญ
10 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
2.ขยายเขตไฟฟูาในหมู่บ้านบ้านโนนอุดม
650,000
หมู่ที่ หมู่ที่ 17 ส่วนโยธา
17 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

รวม 2 โครงการ

จานวนเงิน

916,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน
้ ฐานและสาธารณูปโภค
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้าเพือ
่ การอุปโภค - บริโภคและเกษตรกรรม
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
-

-

-

-

-

-

2. ยุทธศาสตร์ดา
้ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
1) ส่งเสริมอาชีพและการพัฒนารายได้
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2555
2556
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตามความถนัดและต้
150,000
องการ21 หมู่บ้านส่วนสวัสดิ
ของประชาชนในตาบลเชียงหวาง เช่นจักสานออก
สังคม
แบบผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร การนวดแผน
โบราณ การทาปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชเศรษฐกิจ
การฝึกอบรมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจฯลฯ เพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่อาหาร ค่อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่จาเป็นสาหรับการอบรมและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้

รวม 1 โครงการ

รวมเงิน

150,000

2. ยุทธศาสตร์ดา
้ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
2) ส่งเสริมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2555
2556
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 จัดซือ
้ วัสดุตาม"โครงการบ้านท้
เพือ่องถิ
จ่า่นยเป็นค่าจัดซือ
้ วัสดุก่อสร้างตาม "โครงการ
200,000 ตาบล ส่วนสวัสดิ
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน"
บ้านเอื้ออาทร" จานวน 2 หลัง ๆ ละ 100,000
เชียงหวางการสังคม
บาท
2 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ค่าจัดซือ
้ วัสดุก่อสร้าง สาหรับซ่อมแซมบ้า200,000
นสาหรับ ตาบล ส่วนสวัสดิ
คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามโครงการ เชียงหวางการสังคม
แก้ไขปัญหาความยากจน
3 เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมี120,000
ความเป็น ตาบล ส่วนสวัสดิ
อยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่ เชียงหวางการสังคม
สามารถประกอบอาชีพเลีย
้ งตนเองได้จานวน 20 คน

4

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่จดทะเบี
120,000
ยน ตาบล ส่วนสวัสดิ
ตามกฏหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เชียงหวางการสังคม
และมีความเป็นอยูย
่ ากจน หรือถูกทอดทิง้ ขาดผูอ
้ ุป
การะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย
้ งตนเองได้

5

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์

รวม 5 โครงการ

จานวน 20 คน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์120,000
ที่แพทย์ ตาบล ส่วนสวัสดิ
ได้รบ
ั รองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
เชียงหวางการสังคม
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สา
มารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้จานวน 20 คน

รวมเงิน

760,000

2. ยุทธศาสตร์ดา
้ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
3) ส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2555
2556
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - ค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันกีฬาที่องค์
200,000
การ
ตาบล ส่วนการ
บริหารส่วนตาบลเฃียงหวาง หรือกีฬาที่หน่วยงาน เชียงหวาง ศึกษา
อื่นจัดขึ้น สาหรับสมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างฯ เยาวชนในตาบลเชียงหวางเช่น การ
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. การแข่งขันกีฬา
ภายในตาบล การแข่งขันกีฬาเยาวชน การแข่งขัน
กีฬาอื่น ๆ สาหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการแข่ง
กีฬา ชุดกีฬา ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เหรียญรางวัล
สาหรับทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลสาหรับนัก
กีฬายอดเยี่ยม ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการ
แข่งวัน/วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าหรือ
ค่าเตรียมสนามสาหรับการแข่งขัน(ถ้ามี) ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่มสาหรับนักกีฬา คณะกรรมการและเจ้า

2

หน้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข้อง ค่าวงดุรย
ิ างค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เตรียม
สนาม เช่น ปูนขาว เชือก ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าผ้าแพร
เปิดการแข่งขัน ลูกโปุงสวรรค์ สาหรับพิธีเปิดและปิด การ
แข่งขัน พลุตะไล ไฟพะเนียงฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ-เพือ
่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแอโรบิค350,000
เพือ
่ สุขภาพ
ตาบล
ส่วนการ
เช่น ค่าตอบแทนผูฝ
้ ก
ึ สอน เงินรางวัล ชุดกีฬาถ้วยรางวัลเชียงหวาง ศึกษา
โล่รางวัล เหรียญรางวัล สาหรับทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ค่าวิทยากร ค่า
เบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามสาหรับการแข่ง

2. ยุทธศาสตร์ดา
้ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
3) ส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2555
2556
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.

ขัน(ถ้ามี) เบิกจ่ายเท่าทีจ
่ ่ายจริง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม
่
สาหรับผูเ้ ข้าแข่งขันคณะกรรมการและ จนท.ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ค่าวงดุรย
ิ างค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เตรียมสนาม ค่าปูายประชา
าสัมพันธ์ ค่าผ้าแพรเปิดการแข่งขัน ลูกโปร่งสวรรค์สาหรับ
พิธีเปิดและปิดการแข่งขัน พลุตะไลไฟพะเนียงฯและ
ค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ
3 โครงการส่งเสริมกีฬากลุ่มโรงเรี
-อุย
ดน
หนุนโรงเรียนในเขตบริการขององค์การบริ20,000
หารส่วน ตาบล
ส่วนการ
ตาบลเชียงหวาง
ตาบลเชียงหวางทีข
่ อรับเงินอุดหนุนสาหรับโครงการส่ง เชียงหวางศึกษา
เสริมกีฬากลุม
่ โรงเรียนตาบลเชียงหวาง

รวม 3 โครงการ

รวมเงิน

570,000

2. ยุทธศาสตร์ดา
้ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
4) ส่งเสริมการศึกษา
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการอาหารกลางวัน
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร สาหรับศูนย์พ
#######
ัฒนา ศูนย์พัฒนา ส่วนการศึกษา
เด็กเล็ก 7 ศูนย์
เด็กเล็ก 7 ศาสนาและ
ศูนย์
วัฒนธรรม
2 โครงการจัดซือ
้ วัสดุอาหารเสริจ่มา(นม)
ยเป็นค่าจัดซือ
้ อาหารเสริม(นม) สาหรับ#######
โรงเรียน โรงเรียนใน ส่วนการศึกษา
ในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง
เขตบริการ ศาสนาและ
8 แห่งและ วัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 7 ศูนย์

3 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สาหรับ36,000
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา ส่วนการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รบ
ั โอนจากส่วนราชการ เด็กเล็ก 7 ศูศาสนาและ
นย์
อื่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้น
วัฒนธรรม
จานวน 19 คน เฃ่น การอบรมสัมมนาหรือ นายก
อบต.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพา
หนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอา
หารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่า
น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะค่าวัสดุอุปกรณ์และ
รวมถึงค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
4 โครงการจัดซือ
้ วัสดุงานบ้านงานครั
ค่าจัดวซือ
้ วัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับเด็กในศู
128,000
นย์
ศูนย์พัฒนา
สว่ นการศึกษา

5 โครงการอาหารกลางวัน

พัฒนาเด็กเล็กทีไ
่ ด้รบ
ั โอนจากส่วนราชการอืน
่ และ
เด็กเล็ก 7 ศาสนาและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตัง้ ขึน
้ จานวน 7 ศูนย์
ศูนย์
วัฒนธรรม
จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวั#######
น
โรงเรียนในส่วนการศึกษา

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลเชียงหวาง จานวน
8 แห่ง

เขตบริการศาสนาและ
8 แห่ง วัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์ดา
้ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
4) ส่งเสริมการศึกษา
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
6 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็
ก่อกสร้
เล็ากงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระใคร
489,000 บ้านดอนข่ส่าวนโยธา
บ้านหนองสระใคร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หมู่ 8
ยาว 13.50 เมตร สูง 4.80 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
รวม 103.50 ตร.ม. และติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย
7 โครงการอุดหนุนโรงเรียนเชียงหวาง
โครงการอุดหนุนโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
50,000 ร.ร.เชียง ส่วนการ
พิทยาคาร
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมการศึกษาตาม หวางพิทยา
ศึกษาฯ
แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ คาร
พัฒนาการศึกษา
8 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเชี
โครงการอุ
ยงหวางดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้
50,000
างลานร.ร.บ้าน ส่วนการ
สร้างลาน
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมการศึกษาตาม เชียงหวางศึกษาฯ
แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างลาน
พัฒนาการศึกษา
9 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนข่
โครงการอุ
า ดหนุนโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื50,000
่อเป็น ร.ร.บ้าน ส่วนการ
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมการศึกษาตามแผนงาน/ เชียงหวางศึกษาฯ
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ สร้างลาน
ศึกษา

รวม 9 โครงการ

รวมเงิน

#######

2. ยุทธศาสตร์ดา
้ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
5) ส่งเสริมการสาธารณสุขและควบคุมโรค
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ค่าาดาเนินกิจกรรมตามโครงการปูองกันโรคพิษ
99,200
สุนัขบ้า หมู่ที่ 1-21
สานักปลัดฯ
เช่น ค่าจัดซือ
้ วัคซีน ยาคุมกาเนิด ค่าเข็ม ฉีดยา ค่าไชริงค์
ค่ายาสลบ แอลกอฮอล์ สาลีฯลฯ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่า
ฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ รวมถึงค่าใช้
จ่ายอืน
่ ๆ ทีจ
่ าเป็นสาหรับการนี้
2 โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก
ค่าดาเนินกิจกรรมตามโครงการปูองกันและควบคุ
100,000หมู
มการ ่ที่ 1-21สานักปลัดฯ
แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก เช่น การซือ
้ น้ายาเคมี กาจัดยุง
ลาย ค่าจัดซือ
้ ทรายอะเบท ค่าน้ามันเชือ
้ เพลิงในการฉีดพ่น
ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่น ค่าฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์
และการรณรงค์ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆทีจ
่ าเป็นสาหรับการนี้

3 โครงการช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกี20,000
ยรติเพื่อ ที่ทาการสานักปลัดฯ
ช่วยผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV
ปกครองเพ็ญ
4 โครงการพัฒนางานสาธาณสุข-สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใน
210,000หมู่ที่ 1-21สานักปลัด
มูลฐาน
เขต อบต.เชียงหวาง โดยจัดสรรเป็นค่าดาเนินงาน
ของ อสม. ดาเนินการใน 3 กิจกรรมได้แก่

1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุ
-จ่าขยเงินสมทบโครงการะบบหลักประกันสุ
200,000หมู
ขภาพ
่ที่ 1-21สานักปลัด
ระดับท้องถิ่น
6 โครงการพัฒนาการประสิทธิภ-จ่
าพการ
ายเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต
144,000
าบลบ้านด่
ตาาบล
น
สานักปลัด
บริการด้านสาธารณสุข
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงหวาง แห่งละ
เชียงหวาง
5

72,000 บาท

รวม 6 โครงการ

รวมเงิน

773,200

2. ยุทธศาสตร์ดา
้ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
6) ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต และภูมป
ิ ัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการจัดงานประเพณีและการ
เพือ
่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ จัดจ้าง ค่าเงินรางวัล และค่
550,000
าเช่า หมู่ที่ 1-21
ส่วนการ
จัดงานต่าง ๆ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ารประดับตกแต่งเวที ค่า
ศึกษาฯ
เช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ ในการ
จัดงานประเพณี งานประจาปี และงานอื่น ๆ ที่อยู่
ในข่าย เช่น งานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ งานบุญ
บั้งไฟ งานลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา ออก
พรรษา งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็ก งานมอบวุฒิ
บัตร งานแข่งขันประเพณีพื้นบ้าน งานวันสาคัญ
ของชาติ งานประเพณีบายศรี สูตขวัญ งานวัน
สาคัญทางศาสนา งานขึ้นสานักงานใหม่ และอื่น ๆ
เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน งานวัน
สถาปนา รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ และค่าอาหาร
เครื่องดื่ม เท่าที่จา่ ยจริง สาหรับคณะกรรมการ
คณะเจ้าหน้าที่ สมาชิกกลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมใน
งานต่าง ๆ ที่จด
ั โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
เพือ
่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิ
300,000
จกรรม หมู่ที่ 1-21ส่วนการ
ตาบลเชียงหวาง
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณี
ศึกษาฯ
บุญบั้งไฟ ประเพณีมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญ
ข้าว ฯลฯ

รวม 2 โครงการ

รวมเงิน

850,000

3. ยุทธศาสตร์ดา
้ นการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 การเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้งขององค์
400,000
กร ตาบล สานักปลัดฯ
ส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือก เชียงหวาง
ตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร
และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งค่าเบี้ยประชุมค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าปูายประชาสัม
พันธ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นที่จาเป็นสาหรับการนี้

รวม 1 โครงการ

รวมเงิน

400,000

3. ยุทธศาสตร์ดา
้ นการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
2) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 การดาเนินการจัดประชุมประชาคม
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดประชุมประชาคม
100,000 ตาบล
สานักปลัด
หมู่บ้าน ประชาคมตาบล
หมู่บ้าน ประชาคมตาบล หรือการดาเนินงานของ เชียงหวาง
คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น จัดทาแผนชุมชน คณะกรรกมาขับเคลื่อน
แผนชุมชนฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน การสนับสนุนการปฏิบัติตาม
แผนประชาธิปไตย เพื่อเป็นต่าใช้จา่ ยตามโครงการ
โดยอาจร่มกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน
อปท.อื่น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
2 โครงการปูองกัน ปราบปราม เพือ
่ จ่ายเป็นค่า รณรงค์ต่อต้านและปูองกันการแพร่
40,000
ระบาด
ตาบล
สานักปลัด
บาบัด และฟื้นฟูยาเสพติด ของยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหายาเสพ เชียงหวาง
ติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว การสนับสนุนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสนติดในร่างกาย การสนับ
สนุน การบาบัดรักษา การฟืน
้ ฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผูเ้ สพติดและการสนับสนุนแนวทางการใช้พลังแผ่น
ดิน เพือ
่ เอาชนะยาเสพติด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมให้ความรู้เกีย
่ วกับการปูองกันยาเสพติดและอาชญา
กรรมให้แก่ประชาชนในพืน
้ ที่

รวม

2 โครงการ

รวมเงิน

140,000

3. ยุทธศาสตร์ดา
้ นการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สิน
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครสาหรับป็นค่าฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมั
50,000
คร ตาบล สานักปลัดฯ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนตาบลเชียงหวาง ค่าฝึกอบรม เชียงหวาง
ทบทวนแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจา
ปี,ค่าฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์จาเป็นสาหรับการอบรม

และการฝึกทบทวน และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จาเป็นสา
หรับโครงการ
2 เงินสารองไว้ใช้จา่ ยในกรณีจเงิ
า นสารองไว้ใช้จา่ ยในกรณีจาเป็นในการช่######
วยเหลือ ตาบล สานักปลัดฯ
เป็นในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณ
เมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ และปูองกันบรรเทาความเชียงหวาง
ภัยต่าง ๆ
เดือดร้อนของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น วาตภัย อุทกภัยฯลฯ
3 โครงการปูองกันอุบัติภัยทางท้-เพื
องอ
่ จ่ายเป็ฯค่าใช้จ่ายนการปูองกันอุบต
ั ิทางท้
200,000
องถนน ตาบล สานักปลัดฯ
ถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญเช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
เชียงหวาง
รวมถึงการรณรง์ และฝึกอบรมความรู้เกีย
่ วกับอุบต
ั ิภัยทาง
ถนนกฏจราจร เช่น ค่าตอบแทนผูป
้ ฏืบต
ั ิงานประจาจุด
ดตรวจ ค่าเบีย
้ เลีย
้ เดินทาง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าทีพ
่ ก
ั ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม
่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชือ
้ เพลิงสาหรับค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายอืน
่ ๆ ทีจ
่ าเป็นสาหรับโครงการ

3. ยุทธศาสตร์ดา
้ นการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สิน
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
4 โครงการวัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดสาหรับอาสาสมัครปูอ120,000
งกันภัย ตาบล สานักปลัดฯ
ฝุายพลเรือน (ชุด อปพร.) เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้เชี
า ยงหวาง
เข็มขัด หมวด เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ เสื้อสะ
ท้องแสง ชุดปฏิบัติงานประจาศูนย์การแพทย์ฉุก
เฉิน เช่นเสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องหมายตราสัญ
ลักษณ์ เป็นต้น

รวม 4 โครงการ

รวมเงิน

######

4. ยุทธศาสตร์ดา
้ นการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม
1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการคุม
้ ครองดูแลรักษาที่สาธารณะ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 จัดซือ
้ วัสดุการเกษตร
-เพือ
่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ วัสดุการเกษตร เช่น จอบ
10,000
พลัว่
ตาบล สานักปลัด
ขุดดิน สายยาง บัวรดน้า กรรไกสาหรับตัดตกแต่งกิเชี
่ง ยงหวาง
ไม้ กรรไกรตัดหญ้า มีด ใบมีด เครื่องตัดหญ้า เชือก
วัสดุเพาะชา ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ จานรองกระถาง
ดินผสม พันธ์พืช สารเคมีปูองกัน กาจัดศัตรูพืช
ยาหรือสารเคมี และสารเคมีบารุง รักษาพันธ์พช
ื ฯลฯ

2 จัดต้นไม้ หญ้าแฝก ฯลฯ

รวม 2 โครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ ต้นไม้ หญ้าแฝกฯลฯ50,000
สาหรับ ตาบล สานักปลัด
ปลูกเขตพื้นที่รบ
ั ผิดชอบของ อบต.เชียงหวาง เช่น เชียงหวาง
อาคาคสานักงาน ถนน ห้วยหนอง คลอง แหล่งน้า
อื่น ๆ ที่ อบต.สร้างขึ้น

รวมเงิน

60,000

4. ยุทธศาสตร์ดา
้ นการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม
2) การจัดการสิง
่ แวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2555
2556
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการจัดหาทีด
่ ินเพือ
่ ก่อสร้างเป็
-จันดบ่หาที
อ ่ดินพร้อมค่าใช้จา
่ ยอื่น ๆที่จาเป็น######
ในการ
ตาบล สานักงานปลัด
ขยะประจาตาบล
ได้มาซึง่ ที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็นบ่อขยะประจาตาบล เชียงหวาง
เชียงหวาง โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ไร่ เป็นที่ดิน
ที่ไม่มีภารติดพันใด ๆ จัดหาตามราคาประเมินของ
ทางราชการ หรือราคาที่เคยมีการซือ
้ ขายจริงใน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข
ให้เป็นไปตามที่ อบต.กาหนด

รวม 1 โครงการ

รวมเงิน

######

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการจัดทาทะเบียนแผนที-เพื
่ภาษี
อ
่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาทะเบียนแผนที
200,000
ภ
่ าษี อบต. กองคลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เช่น ค่าฝึกอบรม
เชียงหวาง

2

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม
่ และค่าใช้จ่าย
อืน
่ ๆ ทีม
่ ีความจาเป็น และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ทีจ
่ าเป็นสาหรับ
งานนี้ (กองคลัง)
-เพือ
่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ประจาหน่วยงาน
400,000 อบต. สานักปลัดฯ
ต่าง ๆ ของ อบต.เชียงหวาง รวมทัง้ จ้างเหมาบริการ เชียงหวาง
ให้ผรู้ บ
ั จ้างทาการอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ มิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์ เช่น ค่าจ้างกาจัดปลวก
ค่าล้างฟิลม์ ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาดูแลระ
บบเว๊ปไซต์ ค่าจ้างเหมาแรงงานและจ้างทาของติด
แอร์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบ
จัดทาเอกสารและค่าเช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์
ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ เพือ
่ แสดงงานต่าง ๆ ค่าจัด
ทาปูาย ค่าซักฟอก ค่าตักสิง่ ปฏิกูล ค่าจ้างทาความสะ
อาด ค่าซักผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างทาการโฆษณาและ
เผยแพร่อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใบปลิว แผ่นพับ และข้อบัง
คับต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานนักเรียน/นักศึกษา ทา
งานช่วงปิดภาคฤดูรอ
้ น เพือ
่ แก้ไขปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ (สย.8)และรวมถึงค่าจ้างเหมาอืน
่ ๆ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานรัฐพิธี-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานรัฐพิ100,000
ธี ราชพิธี อบต. สานักปลัดฯ
และพิธท
ี างศาสนา วันสาคัญของทางราชการ การจัเชี
ด ยงหวาง
นิทรรศการ การจัดงานแสดงผลงาน งานวันสถาปนา
เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม สาหรับคณะ
กรรมการ คณะเจ้าหน้าที่ สมาชิกกลุ่มองค์กรที่เข้าร่วม
โครงการในงานต่าง ๆ ที่จด
ั โดย อบต.เชียงหวาง หรือ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพานพุ่ม
เงิน พานพุ่มทอง แจกันฟุุมดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง
ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า
พิธส
ี งฆ์ ค่าจ้างทาภัตตราหาร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่
ค่าโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณสาหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งค่าพวงหรีด พวงมาลา สาหรับบุคคล
ที่ถึงแก่กรรมในหน้าที่ราชการ ตลอดจนผู้ทาคุณ
ประโยชน์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงค่า
ใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับงานรัฐพี ราชการพิธี
พิธท
ี างศาสนาและพิธก
ี ารต่าง ๆ ที่จาเป็นเท่าที่จา่ ย
จริง
4 การเดินทางไปราชการในราชอา
- เพือ
่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
430,000 อบต.
สานักปลัดฯ
ณาจักร
อาณาจักร สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง คณะเชียงหวาง /กองคลัง
3

ผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภา หรือผูท
้ ี่ นายก อบต. สัง่ ให้ไป
ปฏิบต
ั ิราชการหรืออบรมสัมมนา เช่น ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ซึง่ มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมสัมมนาที่กาหนด (สานักงาน
ปลัด อบต./กองคลัง)
5 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรื
50,000
อคณะ อบต. สานักปลัดฯ
หรือคณะบุคคล
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าเชียงหวาง
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับ
รอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จา่ ยอื่นซึง่ จา
เป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
ตรวจงาน ประชุม หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
และ จนท.ที่เกี่ยวข้องซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล
6 ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้
เพือ่องถิ
จ่า่นยเป็นค่าเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร30,000
เครื่องดื่มอบต. สานักปลัดฯ
ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการในเชียงหวาง
การประชุมสภา อบต.เชียงหวาง ประชุมคณะกรรม
การหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่นที่
ได้รบ
ั การแต่งตั้งตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือ
สั่งการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
7 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพือ
่ จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและดูงานในประเทศของ
500,000 อบต. สานักปลัดฯ
และดูงาน
คณะผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
เชียงหวาง
จ้าง ผูแ
้ ทนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงหวาง เช่น ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าเช่าทีพ
่ ก
ั ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ทีจ
่ าเป็น
สาหรับโครงการนี้

8 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรั-เพื
พย์่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพ
100,000
ย์สิน เช่นอบต.
สานักปลัดฯ
สิน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่าย เชียงหวาง
เอกสาร โทรทัศน์ วีดีโอ ตู้เย็น พัดลม ยานพาหนะ
ต่าง ๆ ฯลฯ หรือบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
ของ อบต.เชียงหวาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
9 วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจ
150,000
า
อบต. สานักปลัดฯ
ส่วนราชการต่าง ๆ ของ อบต.เชียงหวาง เช่น กระดาษ เชียงหวาง
หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนแบบ
ถ่ายพิมพ์เขียว ใบเสร็จรับเงิน ฏีกาเบิกเงิน แบบพิมพ์
ต่าง ๆ เป็นต้น วัสดุในการประชุมสภาฯ เช่น ดอกไม้
ธูปเทียน และอืน
่ ๆ

10 จัดซือ
้ ตู้เหล็กใส่แฟูม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ ตู้เหล็กใส่แฟูม ชนิด8,000
20 ช่อง อบต. สานักปลัดฯ
ขนาด 20 ช่อง ขนาดกว้างไม่ต่ากว่า 90 ซม. ลึกไม่เชียงหวาง
ต่ากว่า 30 ซม. สูงไม่ต่ากว่า 90 ซม. ราคาตู้ละ
4,000 บาท จานวน 2 ตู้ สาหรับใช้ในกิจการ
อบต.เชียงหวาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
11 ติดตั้งไฟฟูาสานักงาน อบต.เชี-ค่
ยางหวาง
ติดตัง้ ไฟฟูาสานักงาน อบต.เชียงหวาง เช่
400,000
น ค่าปักเสาอบต. สานักปลัด
พาดสายไฟฟูาภายนอก รวมถึงค่าติดตัง้ หม้อแปลง เครื่อ
เชีงยงหวาง
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา ซึง่ เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟูาส่วนภูมิ
ภาค ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟูาเพิม
่ เติม
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพิม
่
กาลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การบารุงรักษา หรือซ่อม
แซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์

12 จัดซือ
้ วัสดุงานบ้านงานครัว

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ วัสดุงานบ้านงานครั50,000
วต่าง ๆ อบต. สานักปลัดฯ
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก สบู่ ถ้วย จาน แก้
เชีวยงหวาง
แปรง ผ้าปูโต๊ะ น้ายาดับกลิ่น น้ายาเช็คกระจก กระ
ดาษชาระ และอื่น ๆ สาหรับใช้ในราชการของ อบต.
เชียงหวาง

13 จัดซือ
้ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ วัสดุไฟฟูาต่าง ๆ เช่
150,000
น หลอด อบต. สานักปลัดฯ
ไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา เบรกเกอร์ บัลลาส ไฟหยดน้า เชียงหวาง
ไฟประดับ สวิทช์ สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟูา สายไฟฟูา สายโทรศัพท์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟูาที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ น้าดื่มจากเอกชน สาหรั
20,000
บใช้ อบต.
สานักปลัดฯ
ในราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เชียงหวาง

14 จัดซือ
้ น้าดื่ม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
15 จัดซือ
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่
-เพืง่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่
30,000
ง
อบต. สานักปลัดฯ
สาหรับยานพาหนะประจาส่วนราชการต่าง ๆ ของ เชียงหวาง
อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เบาะ
รถจักรยานยนต์ฯลฯ
16 จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ-ลืเพื
่น ่อจ่ายเป็นค่าซือ
้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่
479,000
อลื่น อบต. สานักปลัดฯ
สาหรับยานพาหนะประจาส่วนราชการต่าง ๆ ของ เชียงหวาง
อบต. เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิล น้ามันเครื่อง
ฯลฯ และสาหรัฐใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอานาจ
หน้าที่ของ อบต. เช่น น้ามันสาหรับตัดหญ้า น้ามัน
สาหรับพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย และแมลงต่าง ๆ
แยกดังนี้
-สาหรับรถยนต์สป
ี่ ระตู หมายเลขทะเบียน กฉ-5635

อุดรธานี รวม 12 เดือนๆ ละ9,000 บาท เป็นเงิน
108,000 บาท
-สาหรับรถบรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 82-8486
อุดรธานี และหมายเลขทะเบียน
รวม 2 คัน รวม 12 เดือนๆละ 8,000 บาท เป็น
เงิน 192,000 บาท
-สาหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0240

อุดรานี รวม 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน
60,000 บาท
-สาหรับรถขยะ รวม 12 เดือน ๆ ละ 14,000 บาท
เป็นเงิน 168,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
-สาหรับรถกู้ชีพ รวม 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท
-รถตู้ รวม 12 เดือน ๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน
60,000 บาท
-สาหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้าและอื่นๆ
รวม 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน
42,000 บาท
- น้ามันเครื่องและหล่อลื่น รวม 12 เดือนเป็นเงิน
5,000 บาท
17 ค่าจัดซือ
้ วัสดุโฆษณาประชาสั-เพื
มพั่อนจ่ธ์ายเป็นค่าซือ
้ วัสดุโฆษณาประชาสัมพั
50,000
นธ์และอบต.
สานักปลัด
และเผยแพร่
เผยแพร่ของ อบต.เชียงหวาง เช่น ผ้า สี พู่กัน ไม้อเัดชียงหวาง
ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
18 ค่าจัดซือ
้ วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ
้ วัสดุอุป
50,000
กรณ์เกี่ยว อบต. สานักปลัดฯ
กับการติดตั้ง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เช่น เชียงหวาง
กาว ข้อต่อ ข้องอ ท่อประปาฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของ อบต.
19 วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น50,000
อุปกรณ์ อบต. สานักปลัดฯ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิเชี
มพ์ยงหวาง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สาหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด (Main
Board) เมมโมรี่ซป
ิ เช่น RAM คัดชีทฟีดเตอร์ (Cut
SheetFeeder)เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิง่ บ๊อกซ์
(Printer Switching Box)เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่นEthernet Card

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
Lan Card, Anti Viurs Card, Sound Card)เป็นต้น
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน
20,000 บาทฯลฯ
20 จัดซือ
้ ตู้เหล็กใส่แฟูม
-ค่าจัดซือ
้ ตู้เหล็กใส่แฟูมชนิด 40 ช่อง ขนาด
22,400
40 ช่องอบต. กองคลัง
ขนาดกว้างไม่ต่ากว่า 90 ซม. ลึกไม่ต่ากว่า 30 ซม.สู
เชีงยงหวาง
ไม่ต่ากว่า 180 ซม. ราคาตู้ละ 5,600 บาท จานวน 4
ตู้ สาหรับใช้ในกิจการ อบต.เชียงหวาง
21 จัดซือ
้ เครื่องคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ คอมพิวเตอร์ จานวน
52,000
2 เครื่อง อบต. สานักปลัด
จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด โดยมีคุณสม
เชียงหวาง
บัติดังนี้
-จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่ต่ากว่า 17 นิ้ว
พร้อมแปูนพิมพ์และ Moues 1 ชุด
-CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.60
GHZ และมีหน่วยความจาหลักไม่น้อยกว่า 2 GB
-Rdader Card จานวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย
-Hard Disk จานวนไม่น้อยกว่า 250 GB
-DVD - RW
-โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
-Network interface Card ไม่น้อยกว่า 10/100
Mbps
22 ค่าจัดซือ
้ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื
20,000
่อง ๆ ละอบต. สานักปลัด
10,000 บาท จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยั
เชีด
ยงหวาง /กองคลัง
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Laser Printer) ขนาด
กระดาษ เอ 4 มีขนาดความเร็วไม่ต่า 15 หน้าต่อนาที

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
สาหรับพิมพ์ขาวดา เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด
23 จัดซือ
้ เครื่องเชฟเวอร์
-จัดซือ
้ เครื่องเชฟเวอร์ จานวน 1 เครื่อง เป็35,000
นเงิน
อบต. สานักปลัด
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
ตาบล
-CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.10เชียงหวาง
GHZ และมีหน่วยความจาหลักไม่น้อยกว่า 4 GB
-Hard Disk จานวนไม่น้อยกว่า 500 GB
-DVD - RW
-Network interface Card ไม่น้อยกว่า 10/100
Mbps
-โปรแกรมบริหารจัดการผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
25 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง -เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา และปรับปรุงครุ
200,000
ภัณฑ์ ตาบล ส่วนโยธา
ครุภัณฑ์
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 เชียงหวาง
บาท
26 จ้างเหมาทาการบารุงหรือที่ด-เพื
ินและ
่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาการบารุงหรือ691,320
ที่ดินและ อบต. ส่วนโยธา
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิส่งินก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. เช่น เชียงหวาง
ของ อบต.เชียงหวาง
อาคาร ถนน ท่อระบายน้าเหลี่ยม ฝาย ท่อระบายน้า
ทานบดิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อบต.
เชียงหวาง
27 ค่าจัดซือ
้ เต็นท์
-จัดซือ
้ เต็นท์ ขนาด 4.00x8.00 เมตร จานวน
100,000
5 อบต.
สานักปลัด
หลัง สาหรับใช้ในราชการของอบต.เชียงหวางและส่เชี
ง ยงหวาง
เสริมการจัดกิจกรรมประชาคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
28 จัดซือ
้ เครื่องคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ คอมพิวเตอร์ จานวน
26,000
1 เครื่อง อบต. ส่วนการ
จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด โดยมีคุณสม
เชียงหวาง ศึกษาฯ
บัติดังนี้
-จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่ต่ากว่า 17 นิ้ว
พร้อมแปูนพิมพ์และ Moues 1 ชุด
-CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.60
GHZ และมีหน่วยความจาหลักไม่น้อยกว่า 2 GB
-Rdader Card จานวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย
-Hard Disk จานวนไม่น้อยกว่า 250 GB
-DVD - RW
-โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
-Network interface Card ไม่น้อยกว่า 10/100
Mbps
29 จัดซือ
้ เครื่องคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ คอมพิวเตอร์ จานวน
26,000
1 เครื่อง อบต. ส่วนสวัสดิ
จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด โดยมีคุณสม
เชียงหวางการสังคม
บัติดังนี้
-จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่ต่ากว่า 17 นิ้ว
พร้อมแปูนพิมพ์และ Moues 1 ชุด
-CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.60
GHZ และมีหน่วยความจาหลักไม่น้อยกว่า 2 GB
-Rdader Card จานวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย
-Hard Disk จานวนไม่น้อยกว่า 250 GB
-DVD - RW
-โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
-Network interface Card ไม่น้อยกว่า 10/100
Mbps

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
30 ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ประจาหน่ว30,000
ยงาน
อบต. ส่วนโยธา
ต่าง ๆ ของ อบต.เชียงหวาง รวมทั้งจ้างเหมาบริการเชียงหวาง
ให้ผู้รบ
ั จ้างทาการอย่างใดอย่าหนึ่ง ซึง่ มิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์ เช่น ค่าจ้างกาจัดปลวก
ค่าล้างฟิลม์ ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาดูและ
ระบบเว็ปไซต์ ค่าจ้างเหมาแรงงานและจ้างทาของ
ติดแอร์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ถ่าย
แบบจัดทาเอกสารและค่าเช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า

เต็นท์ ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงงานต่างๆ
ค่าจัดทาปูาย ค่าซักฟอก ค่าตักสิง่ ปฏิกูล ค่าจ้างทาความ

สะอาด ค่าซักผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างทาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของการจัดทา
หรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทปบันทึกเสียง การแถลง
ข่าวสารทางราชการ การเช่าหรือคอลัมน์หนังสือพิมพ์
การจัดทาวารสาร การจัดบรรยายสรุปและค่าใช้จา่ ย
เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
รวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ
31 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราช
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
70,000 อบต. ส่วนโยธา
การในราชอาณาจักร
ราชอาณาจักร สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานเชียงหวาง
จ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา หรือผู้ที่นายก
อบต. สั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรืออบรมสัมมนา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่
ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อ
เพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จา่ ย
อื่น ๆ ซึง่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการฝึกอบรมสัมมนาที่กาหนด
32 จัดซือ
้ วัสดุในการก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ วัสดุในการก่อสร้าง100,000
ซ่อมแซม อบต. ส่วนโยธา
ซ่อมบารุง อาคาร ถนน ท่อระบายน้าเหลี่ยม และสิ่งเชียงหวาง
ก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
เชียงหวาง เช่น ยางมะตอย หินคลุก ไม้ เหล็ก ดิน หิน
ทราย ลูกรัง ปูนซีเมนต์ ท่อ ตะปู น๊อต เชือก และวัสดุ
อื่น ๆ เพื่อใช้ในภาคกิจของ อบต.เชียงหวาง
33 จัดซือ
้ ตู้เหล็กใส่แฟูม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ ตู้เหล็กใส่แฟูม ชนิด4,000
20 ช่อง อบต. ส่วนโยธา
ขนาด 20 ช่อง ขนาดกว้างไม่ต่ากว่า 90 ซม. ลึกไม่เชียงหวาง
ต่ากว่า 30 ซม. สูงไม่ต่ากว่า 90 ซม.ราคาตู้ละ 4,000
บาท จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท สาหรับใช้
ในกิจการ อบต.เชียงหวาง
34 ค่าจัดซือ
้ ตู้กระจกบานเลื่อน -ค่าจัดซือ
้ ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาดกว้างไม่16,000
ต่ากว่า อบต. ส่วนโยธา
110 ซม. ลึกไม่ต่ากว่า 110 ซม. สูงไม่ต่ากว่า 85 ซม.
เชียงหวาง
จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท สาหรับใช้ในกิจการ
อบต.เชียงหวาง
35 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ รถสามล้อเครื่อง จานวน
65,000
1 คันอบต. ส่วนโยธา
เป็นเงิน 65,000 บาท
เชียงหวาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
36 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
-ค่าจัดซือ
้ เครื่องตบดิน ขนาดไม่ต่ากว่า 8 28,000
ตัน เครื่องอบต. ส่วนโยธา
ยนต์ไม่ต่ากว่า 6.5 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
เชียงหวาง
37 ครุภัณฑ์สารวจ
-ค่าจัดซือ
้ กล้องระดับ ขยายกาลัง 30 เท่า34,000
ตามราคาอบต. ส่วนโยธา
มาตรฐานครุภัณฑ์
เชียงหวาง
38 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ
้ คอมพิวเตอร์ จานวน36,000
1 เครื่อง อบต. ส่วนโยธา
จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด โดยมีคุณสม
เชียงหวาง
บัติดังนี้
-จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่ต่ากว่า 17 นิ้ว
พร้อมแปูนพิมพ์และ Moues 1 ชุด
-CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.60
GHZ และมีหน่วยความจาหลักไม่น้อยกว่า 2 GB
-Rdader Card จานวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย
-Hard Disk จานวนไม่น้อยกว่า 250 GB
-DVD - RW
-โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
-Network interface Card ไม่น้อยกว่า 10/100
Mbps
39 ค่าจัดซือ
้ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2เครื
10,000
่อง ๆละ อบต. ส่วนโยธา
10,000 บาทจัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัเดชียงหวาง
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Laser Printer) ขนาด
กระดาษ เอ 4 มีขนาดความเร็วไม่ต่า 15 หน้าต่อ
นาที สาหรับพิมพ์ขาวดา (จัดหาตามราคาท้องตลาด)
รวม 39 โครงการ

จานวนเงิน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
40 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยเงินสมทบกองทุน220,000
บาเหน็จ อบต. สานักปลัดฯ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เชียงหวาง

รวม 40 โครงการ

รวมเงิน

######

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
1 โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง
40,000
เพื่อ อบต. สานักปลัดฯ
ข่าวสารการซือ
้ หรืการจ้างของจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลโคกกลาง
อบต.ระดับอาเภอ
ข่าวสารการซือ
้ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลระดับอาเภ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคลากรประจา
ศูนย์ฯ ค่าวัสดุและอุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่มี
ความจาเป็นสาหรับการนี้
2 โครงการรวมน้าใจให้กาชาด -อุดหนุนโครงการรวมน้าใจให้กาชาดจังหวั10,000
ด
ที่ทาการ สานักปลัดฯ
จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โครงการรวม ปกครอง
น้าใจให้กาชาดจังหวัดอุดรธานี ในการจัดทากิจกรรม
จ.อุดรธานี
สาธารณประโยชน์ของส่วนร่วม
3 โครงการอาเภอยื้มเคลื่อนที่ -อุดหนุนโครงการอาเภอยื้มเคลื่อนที่เพื่อจ่50,000
ายให้กับที่ทาการ สานักปลัดฯ
ที่ทาการปกครองอาเภอเพ็ญ เป็นค่าใช้จา่ ยในโครงปกครอง
การอาเภอยื้มเคลื่อนที่
อาเภอเพ็ญ
4 โครงการขอรับเงินอุดหนุนร่วม-อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนร่วมกันจั5,000
ด
ที่ทาการ สานักปลัดฯ
กันจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานีงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี "มหกรรมโฮมพาแลงแดน ปกครอง
"มหกรรมโฮมพาแลงแดนผ้าหมี
ผ้า่ หมี
- -่ ขิด" ให้กับที่ทาการปกครองอาเภอเพ็ญ
อาเภอเพ็ญ
ขิด"
(สานักงานอาเภอ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนร่วมกันจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
"มหกรรมโฮมพาแลงแดนผ้าหมี่ -ขิด"
5 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐ-อุ
พิด
ธี หนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรั
5,000
ฐพิที่ทาการ สานักปลัดฯ
สาคัญต่างๆ
ธีสาคัญต่าง ๆ ของอาเภอเพ็ญให้กับที่ทาการปกครอง
ปกครอง
อาเภอเพ็ญ (สานักงานอาเภอ)
อาเภอเพ็ญ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง อปท.กับหน่วยงานอื่น
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2556
2557
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
6 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญ
-เพื
หายา
่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้
30,000ไศต.ส.อ.เพ็
ข
ญสานัก
เสพติดให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่ปัอญ
สูหายาเสพติ
้เพื่อ
ด ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ปลัด อบต.
เอาชนะยาเสพติดอาเภอเพ็ญยาเสพติ
(ศต.ส. ดอาเภอเพ็ญ (ศตส.อ.เพ็ญ)
อ.เพ็ญ)
7 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญ
-เพื
หายา
่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้
25,000ไขศต.ส.จ. สานัก
เสพติดให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่ปัอญ
สูหายาเสพติ
้เพื่อ
ด ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
อุดรธานี ปลัด อบต.
เอาชนะยาเสพติดอาเภอเพ็ญยาเสพติ
(ศต.ส. ดอาเภอเพ็ญ (ศตส.จ.อุดรธานี)
จ.อุดรธานี)
8 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการจัดกิจกรรมวั
50,000
นสตรี สนง.
ส่วน
สากล ประจาปี 2557
พัฒนาชุมสวั
ชนสดิการ
อ.เพ็ญ
สังคม
9 โครงการช่วยเหลือกิจกรรมบริ-เพื
จาค่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการช่วยเหลือ5,000
กิจกรรม
ที่ทาการ สานักปลัดฯ
โลหิต
บริจาคโลหิต
ปกครอง
อาเภอเพ็ญ

รวม 9 โครงการ

รวมเงิน

220,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดแ
ี ละการพัฒนาประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง อปท.กับหน่วยงานอื่น
ลาดับ
โครง/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
2555
2556
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการดาเนินการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.
5 อุดหนุนโครงการช่วยเหลือกิจเงิ
กรรม
นอุดหนุนโครงการช่วยเหลือกิจกรรมบริจาคโลหิ
5,000 ตที่ทาการ สานักปลัดฯ
โลหิตให้กับที่ทาการปกครองให้กับที่ทาการปกครองอาเภอเพ็ญ เพื่อจ่ายเป็นเงินปกครอง
อาเภอเพ็ญ
อุดหนุนโครงการช่วยเหลือกิจกรรมบริจาคโลหิต จ.อุดรธานี
6 โครงการรักษาความสงบภายใน
เงินอุดหนุนโครงการรักษาความสงบภายในเขต
24,000 สถานี สานักปลัด
เขตตาบลเชียงหวาง
ตาบลเชียหวาง ให้กับสถานีตารวจภูธรอาเภอเพ็ญ ตารวจภูธร
อาแภอเพ็ญ

รวม 5 โครงการ

รวมเงิน

129,000
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