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องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
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*****************************

1
4
6

ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดาเนินงานประจาปี สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ
26,27) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจ ารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ ว เสนอผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดทาแผนและการแก้ไขแผนงานการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนงานการดาเนินงานต้องจัดทาให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดาเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น
ผู้บริหารมีอานาจขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริห ารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน และ
การประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน และแสดง
ถึงการดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
หินแก้ว
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วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2558
สาหรับแผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ทาให้แนวทางการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการจาแนกรายละเอี ยดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินแก้ว เก็บรวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะมีการดาเนินการจริงใน
พื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริ หารส่ว นตาบลหิ นแก้ว จัดทาร่ างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณา จัดหมวดหมู่ ให้ส อดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอขอความเห็ นชอบต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว เพื่อประกาศใช้ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และ
สามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
2. การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้วเป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
5. ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด
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จากขั้นตอนการทาแผนการดาเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวมรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น
ทาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่าง
แผนการดาเนินงาน

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
2.3 แนวทางการศึกษา
2.4 แนวทางการสาธารณสุขและการอนามัย
รวม
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวม
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
4.2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
จานวนโครงการ
คิดแป็นร้อยละ
จานวนงบประมาณ
ทีป่ รากฏ ทีด่ าเนินการ ของโครงการ
ทีป่ รากฏ
ทีด่ าเนินการ
ในแผน
ทัง้ หมด
ในแผน

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

19
11
30

5
3
8

4.20
2.52
6.72

12,050,000
3,350,000
15,400,000

2,476,500
955,200
3,431,700

13.67
5.27
18.94

กองช่าง
กองช่าง

5
16
10
7
38

3
6
9
2
20

2.52
5.04
7.56
1.68
16.81

80,000
2,566,000
367,000
240,000
3,253,000

100,000
3,214,660
612,000
110,000
4,036,660

0.55
17.74
3.38
0.61
22.28

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

2
5
5
12

1
2
3
6

0.84
1.68
2.52
5.04

60,000
650,000
1,620,000
2,330,000

50,000
90,000
37,100
177,100

0.28
0.50
0.20
0.98

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

4
3

1
1

0.84
0.84

470,000
60,000

289,600
20,000

1.60
0.11

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์
4.3 แนวทางด้านการท่องเทีย่ ว
รวม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี
และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ์ ทานุบารุง รักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุในพืน้ ที่
รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายของรัฐบาล
7.1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.2 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐอย่างจริงจัง
รวม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
8.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ให้มปี ระสิทธิภาพ
รวม
รวมทัง้ สิน้

จานวนโครงการ
ทีป
่ รากฏ ทีด่ าเนินการ
ในแผน
1
8
2

คิดแป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด
1.68

จานวนงบประมาณ
ทีป
่ รากฏ
ทีด่ าเนินการ
ในแผน
500,000
0
1,030,000
309,600

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

0.00
1.46

4

0

0.00

135,000

0

0.00

4

0

0.00

135,000

0

0.00

2
7

0
5

0.00
4.20

40,000
257,000

0
177,000

0.00
0.83

1

0

0.00

500,000

0

0.00

10

5

4.20

797,000

177,000

0.83

3
1

2
1

1.68
0.84

180,000
10,000

160,000
0

0.75
0.00

4

3

2.52

140,000

115,000

0.54

13

8

6.72

1,820,000

1,141,700

5.38

13
119

8
52

6.72
43.70

1,820,000
24,905,000

1,141,700
9,388,760

5.38
50.40

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ทัง้ 3 ส่วนราชการ
ปลัด/คลัง/ช่าง

6
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 โครงการก่อสร้างถนนคอน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทึงหมูท่ ี่ 5
กองช่าง
กรีตเสริมเหล็กสายจันทึงน้าเย็น หมูท่ ี่ 5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ต.หินแก้ว
น้าเย็น หมูท่ ี่ 5 ต.หินแก้ว
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 620,400 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
2 โครงการก่อสร้างถนนคอน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโพธิ์สาง หมูท่ ี่ 2
กองช่าง
กรีตเสริมเหล็กสาย
หมูท่ ี่ 2 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ต.หินแก้ว
ช่องโพธิ์สาง
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
หมูท่ ี่ 2 ตาบลหินแก้ว
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 578,200 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

7
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการก่อสร้างถนนคอน
กรีตเสริมเหล็กสาย
นาไผ่ - น้าเพชร
หมูท่ ี่ 1 ตาบลหินแก้ว

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายราษฎร์ไมตรี
หมูท่ ี่ 4 ตาบลหินแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาไผ่น้าเพชร หมูท่ ี่ 6 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 433,900 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ไมตรี
หมูท่ ี่ 4 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 578,200 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
หมูท่ ี่ 1
ต.หินแก้ว

กองช่าง

หมูท่ ี่ 4
ต.หินแก้ว

กองช่าง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
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
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังพุง-บางแกลบ
หมูท่ ี่ 3 ตาบลหินแก้ว

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสุขสวัสดิ์
หมูท่ ี่ 6 ตาบลหินแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพุงบางแกลบ หมูท่ ี่ 3 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตัง้ ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 578,200 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสวัสดิ์
หมูท่ ี่ 6 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมวางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จานวน 8 ท่อน
พร้อมติดตัง้ ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 594,400 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
หมูท่ ี่ 3
ต.หินแก้ว

กองช่าง

หมูท่ ี่ 6
ต.หินแก้ว

กองช่าง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนาไผ่-น้าเพชร
หมูท่ ี่ 1 ตาบลหินแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาไผ่-น้าเพชร หมูท่ ี่ 1
กองช่าง
หมูท่ ี่ 1 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ต.หินแก้ว
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร
ลงหินคลุกจานวน 160 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมวางท่อ
คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด 0.40x1.00 จานวน 8 ท่อน
คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60x1.00จานวน10 ท่อน
เกรดบดอัดเซาะร่องน้าตลอดสาย
พร้อมติดตัง้ ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 167,300 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป 104,040 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ 63,260 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา/คุณภาพน้า
หมูท่ ี่ 1-6 ต.หินแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-จ่ายค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพน้า เช่น สารส้ม
คลอรีน หรือทรายกรองฯลฯ
งบประมาณ 200,000 บาท ตัง้ จ่ายเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
หมูท่ ี่ 1-6
ต.หินแก้ว

กองช่าง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 โครงการจัดซื้อมาตรวัดน้า
ขนาด 3 นิ้ว (มาตรวัดน้า
จากระบบประปา)

3 โครงการติดตัง้ /ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
หมูท่ ี่ 1 - 6 ตาบลหินแก้ว

4 โครงการขยายเขตประปา
ภูเขาซอยคับพุง

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่าในการจัดซื้อมาตรวัดน้า
ขนาด 3 นิ้ว (มาตรวัดน้าจากระบบประปา)
จานวน 5 ชุด เพือ่ วัดน้ารวมพร้อมติดตัง้
งบประมาณ 100,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์
-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่
เกีย่ วข้องหรือทีจ่ าเป็นเกีย่ วกับการซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขต อบต.หินแก้ว
งบประมาณ 50,000 บาท
ตัง้ จ่ายเงินอุดหนุนรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
-จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการขยายเขต
ประปาภูเขาซอยคับพุง หมูท่ ี่ 5 ตาบลหินแก้ว
วางท่อ PE 80 PN 6.3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3 มม.
(2 นิ้ว) ระยะทาง 600 เมตร พร้อมอุปกรณ์
รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่
อบต.กาหนด งบประมาณ 86,000 บาท
ตัง้ จ่ายเงินอุดหนุนรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ต.หินแก้ว

กองช่าง

ต.หินแก้ว

กองช่าง

หมูท่ ี่ 5
ต.หินแก้ว

กองช่าง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 โครงการส่งเสริมและ
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิม่ เติม ต่อยอด ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

พัฒนาอาชีพ
ความรู้ให้กบั กลุ่มผูกผ้า เป็นค่าวัสดุทจี่ าเป็นและ
เกีย่ วข้องกับการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดืม่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อย่างอืน่ ทีจ่ าเป็น งบประมาณ 20,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้กบั กลุ่มสตรีต.หินแก้ว ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

กลุ่มสตรี
ในการฝึกอบรมทาสบู่ ยาสระผมจากน้ามันมะพร้าว
เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ทจี่ าเป็นและทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอย่างอืน่
ทีจ่ าเป็น งบประมาณ 10,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

12
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการส่งเสริมการทาปุย๋
ปุย๋ หมัก ปุย๋ ชีวภาพ

4 โครงการอบรมการทา
ลวดลายแก้วหลากสี

5 โครงการอบรมทาขนม

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการทาปุย๋ หมัก ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ปุย๋ ชีวภาพ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ ทีจ่ าเป็น งบประมาณ
10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทาลวดบาย ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

จากแก้วหลากสี เป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ทีจ่ าเป็นและทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรม ค่าอาหาร
และเครื่องดืม่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อย่างอืน่ ทีจ่ าเป็น งบประมาณ 30,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทาขนม
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ทจี่ าเป็นและเกีย่ วข้อง
ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดืม่ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็น
งบประมาณ 30,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการเบีย้ ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ศพด.และโรงเรียน
ในพืน้ ที่

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
โรงเรียนในพืน้ ที่

4 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ รายละ 500 บาท/เดือน
งบประมาณ 6,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง
-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียนจานวน
3 แห่ง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2 แห่ง
งบประมาณ 814,660 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา
-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรียนจานวน
3 แห่ง เป็นค่าอาหารกลางวัน งบประมาณ
1,797,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เป็นค่าอาหารกลางวัน งบประมาณ 336,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาหมูบ่ ้าน

6 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ออกกาลังกายศาลาหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 1 ตาบลหินแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กฬี า ให้กบั
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

หมูบ่ ้าน งบประมาณ 35,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
การแข่งขันกีฬา งบประมาณ 20,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
-จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง
หมูท่ ี่ 1
กองช่าง

ลานกีฬาออกกาลังกายบริเวณศาลาหมูบ่ ้าน
ต.หินแก้ว
บ้านหินแก้ว หมูท่ ี่ 1 ต.หินแก้ว มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
690 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต. กาหนด
งบประมาณ 206,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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2.3 แนวทางการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ

2 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรม เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เด็กและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เป็นค่าวัสดุ ของขวัญ เงินรางวัล
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดืม่
ค่าจัดเวที เครื่องเสียง เครื่องปัน่ ไฟ ค่าใช้จ่าย
ในการแสดง หรือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
นอกสถานทีเ่ ป็นค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ
งบประมาณ 100,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการศึกษา
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ
เยาวชน เป็นค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยากร อาหาร
เครื่องดืม่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม งบประมาณ
27,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการสนับสนุนจ้างครู
สอนดนตรีไทย
4 โครงการจัดตัง้ ศูนย์
การเรียนรู้ดนตรีไทย

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการเลี้ยงผึ้งโพรง

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-จ่ายเป็นค่าจ้างครูสอนดนตรีไทย
โรงเรียน สานักงานปลัด
งบประมาณ 120,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิน
บ้านจันทึง
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
-จ่ายเป็นค่าดาเนินกิจกรรมการจัดตัง้ ศูนย์
โรงเรียน สานักงานปลัด
การเรียนรู้ดนตรีไทย งบประมาณ 20,000
บ้านจันทึง
บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 100,000 บาท
โรงเรียน
ร.ร.บ้านหินแก้ว 65,000 บาท
บ้านหินแก้ว
ร.ร.บ้านน้าเย็น 35,000 บาท
โรงเรียน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา บ้านน้าเย็น
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง โรงเรียน สานักงานปลัด
งบประมาณ 25,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ บ้านจันทึง
ปรากฏในแผนการศึกษา
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการสนับสนุนวัสดุ,
ครุภัณฑ์ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในตาบล

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
วัสดุสานักงาน
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในสานักงาน
ต่าง ๆ สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 2 ศูนย์
งบประมาณ 20,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการทา
ความสะอาด สารเคมี น้ายาทาความสะอาด
น้ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ทีใ่ ช้สาหรับทาความสะอาด
และวัสดุ งานบ้านงานครัว ทีจ่ าเป็นต้องใช้
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กงบประมาณ 10,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอปุ กรณ์
ทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น
งบประมาณ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นา สานักงานปลัด
เด็กเล็ก
ต.หินแก้ว

ศูนย์พฒ
ั นา สานักงานปลัด
เด็กเล็ก
ต.หินแก้ว

ศูนย์พฒ
ั นา สานักงานปลัด
เด็กเล็ก
ต.หินแก้ว

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาษา
อบต. สานักงานปลัด
ต่างประเทศให้กบั เด็กและเยาวชน เป็นค่าวิทยากร หินแก้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ าเป็น
งบประมาณ 180,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2.4 แนวทางการสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
กาจัดโรคพิษสุนัขบ้า

2 โครงการส่งเสริมสาธารณ
สุขมูลฐาน

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้า เพือ่ ฉีดให้กบั สัตว์เลี้ยงในเขต
พืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
งบประมาณ 20,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-อุดหนุนคณะกรรมการดาเนินงาน
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานทุกหมูบ่ ้าน
งบประมาณ 90,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 โครงการประชุมประชาคม
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพือ่ ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
เพือ่ การจัดทาแผนพัฒนา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ทัง้
ท้องถิ่นและแผนชุมชน
ระดับหมูบ่ ้าน ตาบล เป็นค่าอาหาร เครื่องดืม่
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 7,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาวิถี
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ทัว่ ไป และ
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
ประชาธิปไตย (การเลือกตัง้ )
การเลือกตัง้ ซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามทีค่ ณะกรรมการการ
เลือกตัง้ กาหนด รวมทัง้ กรณีให้ความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาขนให้ทราบถึงสิทธิ์ หน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้กแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
งบประมาณ 50,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
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3.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อปพร. ตชต.ชุดรักษา
ความปลอดภัย

3 โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างเครือข่าย
การทางานดับไฟป่า

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบ
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
ภัย เป็นค่าเครื่องอุปโภค-บริโภคและ
ค่าซ่อมแซมในเบือ้ งต้น ให้กบั ผู้ประสบภัย
งบประมาณ 50,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการจัดการฝึกอบรม
หรือฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน งบประมาณ 40,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและเสริม ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

สร้างเครือข่ายการทางานดับไฟป่า เป็นค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดืม่ วัสดุทจี่ าเป็นในการฝึกอบรมต่างๆ
งบประมาณ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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3.3 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการบริการประชาชน
เพือ่ ลดอุบัตเิ หตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตัง้ จุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
งบประมาณ 7,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด


พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรม
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 โครงการจัดตัง้ ศูนย์การ
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้
อบต. สานักงานปลัด
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง
ต.หินแก้ว
ทีจ่ าเป็นและทีเ่ กีย่ วข้อง ค่าพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พชื
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อย่างอืน่ ทีจ่ าเป็น งบประมาณ 50,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
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5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 โครงการอบรมรักธรรมชาติ
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นค่าวิทยากร อบต. สานักงานปลัด
และสิ่งแวดล้อม
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ ต.หินแก้ว
อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้า วัสดุ
อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมริมถนนสวยงาม และค่าใช้
จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็น งบประมาณ 20,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
สานักงานปลัด
2 โครงการรณรงค์ลดขยะและ
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เกีย่ วกับ อบต.
จัดกิจกรรมการจัดการขยะ
การลดขยะ เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่ หินแก้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอปุ กรณ์สาหรับ
กิจกรรมรณรงค์การลดขยะ และค่าใช้จ่ายอืน่
ทีจ่ าเป็น งบประมาณ 15,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
3 โครงการรณรงค์ใช้น้าอย่าง
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เกีย่ วกับ อบต. สานักงานปลัด
ประหยัด
การรณรงค์ใช้น้าอย่างประหยัด เป็นค่าวิทยากร ต.หินแก้ว
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ และค่า
ใช้จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็น งบประมาณ 15,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
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6. ยุทธศาสตร์ดา้ นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
6.1 แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 โครงการสนับสนุนอนุรักษ์
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสาน
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน การแสดงเรือถ่อ โดยจ่าย
- เรือถ่อ เรือพาย
เป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ าเป็นและ
เกีย่ วเนื่องกับการแสดง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็น
งบประมาณ 9,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.2 แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิน่
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 โครงการประเพณีสงกรานต์
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

สงกรานต์ เป็นค่าเครื่องเสียง เครื่องปัน่ ไฟ พิธกี ร
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าตกแต่งสถานที่
สถานทีจ่ ัดงาน เวทีป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ และค่า
ใช้จ่ายอย่างอืน่ ทีจ่ าเป็นสาหรับการจัดงาน
งบประมาณ 50,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 โครงการประเพณี
ลอยกระทง

3 โครงการแห่เทียนพรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เป็นค่าเครื่องเสียง เครื่องปัน่ ไฟ
พิธกี ร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ถ้วยรางวัล
เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดง
ค่าตกแต่งสถานทีจ่ ัดงาน เวทีป้าย สื่อประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ ทีจ่ าเป็นสาหรับ
การจัดงาน งบประมาณ 100,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียน
พรรษา เป็นค่าต้นเทียน เครื่องสังฆทาน ป้าย
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งเทียนและรถแห่
และค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ ทีจ่ าเป็นสาหรับการ
จัดงาน งบประมาณ 20,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการประเพณีตรุษไทย

5 โครงการจัดกิจกรรมงาน
รัฐพิธแี ละวันสาคัญ
ทางศาสนา

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ตรุษไทย เป็นค่าเครื่องเสียง เครื่องสังฆทาน
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องดืม่ ป้าย
สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ ทีจ่ าเป็น
สาหรับการจัดงาน งบประมาณ 10,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธที างศาสนา ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
งานรัฐพิธแี ละวันสาคัญของทางราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการรับเสด็จ ค่าของขวัญ ค่าดอกไม้ในการต้อนรับ
พวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น
งบประมาณ 7,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายของรัฐบาล
7.1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด
ยาเสพติด เป็นเงินรางวัล ของรางวัล ของขวัญ
ถ้วยรางวัล วัสดุ อุปกรณ์กฬี า ค่าอาหาร
เครื่องดืม่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้
จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน งบประมาณ
150,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2 โครงการรณรงค์ตา้ น
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด
และแก้ไขยาเสพติด เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ตามโครงการ หรือตามทีห่ นังสือสั่งการกาหนด
งบประมาณ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
ภาษาอังกฤษและภาษา
ภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน (ภาษาพม่า) เป็นค่า
ประเทศเพือ่ นบ้าน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
(ภาษาพม่า)
ทีจ่ าเป็นและทีเ่ กีย่ วข้อง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ ทีจ่ าเป็น งบประมาณ
20,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
8.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ลาดับ
รายละเอียดกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษี
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นค่าจ้างบุคลากร
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ฯ
และค่าใช้จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็นในการดาเนินงาน
งบประมาณ 114,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ต.หินแก้ว

กองคลัง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 โครงการพัฒนาเว็ปไซต์เพือ่
การประชาสัมพันธ์องค์กร

3 โครงการวิจัยเชิงสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

4 โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ในการบริหารงาน อบต.
- วัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็ปไซต์
เพือ่ การประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นค่าโดเมนเนม
ค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ว็ปไซต์ การพัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลเว็ปไซต์ งบประมาณ 10,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัว่ ไป
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวิจัยเชิง
สารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล งบประมาณ
15,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วัสดุสานักงาน
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ตา่ ง ๆ
ในสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอฯลฯ
-งบประมาณ 80,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 70,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ต.หินแก้ว
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
(ต่อ หน้า 28 )

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ ต.หินแก้ว สานักงานปลัด/
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ าเป็นเกีย่ วกับซ่อมแซม
กองช่าง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตพืน้ ที่ อบต.
หินแก้ว รวมงบประมาณ 60,000 บาท
งบประมาณ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ ไป
งบประมาณ 50,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
กองช่าง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สารเคมี น้ายาทา
ความสะอาด น้ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ทีใ่ ช้สาหรับ
ทาความสะอาด และวัสดุงานบ้านงานครัว
ทีจ่ าเป็นต้องใช้ใน อบต. งบประมาณ 10,000
บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
(ต่อ หน้า 29 )

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้า
เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
-งบประมาณ 120,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 5,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 16,500 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
วัสดุอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ต่าง ๆ เป็นต้น
-งบประมาณ 50,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 30,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ต.หินแก้ว ทุกส่วนราชการ

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

ต.หินแก้ว ทุกส่วนราชการ

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
(ต่อ หน้า 30 )

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
วัสดุกอ่ สร้าง
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ต.หินแก้ว กองช่าง
เครื่องใช้ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ในงานก่อสร้าง หรือ
ซ่อมแซม อาคารสานักงาน หรือสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ ฯลฯ งบประมาณ 75,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด
-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สี พูก่ นั กระดานอัด กระดาษ
โปสเตอร์ โฟม เป็นต้น งบประมาณ 5,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ ไป
วัสดุอนื่
ต.หินแก้ว กองช่าง
-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุหลักปูน เพือ่ นามาปัก
หลักเขตทีด่ นิ สาธารณะ งบประมาณ 3,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

32
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ในการบริหารงาน อบต.
- ครุภัณฑ์สานักงาน

-โทรศัพท์ตสู้ าขา

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตัง้
เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาดทีก่ าหนดไม่ต่ากว่า 9,000 บีทียู
งบประมาณ 21,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัว่ ไป
ติดตัง้ โทรศัพท์ตสู้ าขา
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตัง้ โทรศัพท์
ตูส้ าขา จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย ตูส้ าขา
เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง และค่าติดตัง้
งบประมาณ 40,800 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัว่ ไป
จอภาพแบบ LCD หรือ LED
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 จอ
งบประมาณ 3,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด

ต.หินแก้ว

กองคลัง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการบารุงรักษา
ซ่อมแซม และปรับปรุง
ครุภัณฑ์

6 โครงการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และการให้บริการแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
อบต.และกลุ่มผู้นาองค์กร
ต่าง ๆ

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ต.หินแก้ว
และปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-งบประมาณ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
สานักงานปลัด
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 80,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
สานักงานปลัด
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 30,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
กองช่าง
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต.หินแก้ว
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ่ กั ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอย่าง
อืน่ ทีจ่ าเป็นในการเดินทางตามระเบียบฯของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างในส่วนของสานัก
งานปลัด นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการ
อบต.และสมาชิกสภาอบต. กองคลัง กองช่าง
-งบประมาณ 70,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
สานักงานปลัด
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 30,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
กองคลัง
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-งบประมาณ 20,000 บาท ตัง้ จ่ายจาก
กองช่าง
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

34
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และการให้บริการแก่
ประชาชน

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้
ความรู้ เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
วัสดุทจี่ าเป็นสาหรับฝึกอบรม
ค่าสถานที่ เป็นต้น
-งบประมาณ 10,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด


พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
อบต.
หินแก้ว

35
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่ จังหวัด อาเภอ อปท.
หรือส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐทีข่ อสนับสนุน
-การจัดงานพิธี งานรัฐพิธี
ต่าง ๆ

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่ า่ การอาเภอท่าแซะ
ในการจัดงานพิธี งานรัฐพิธตี า่ ง ๆ ได้แก่
1. โครงการจัดงานปิยมหาราช จานวน
3,000 บาท
2. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียติ เนื่องใน
วโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวา มหาราช จานวน 10,000 บาท
3. โครงการงานเทิดพระเกียติเสด็จในกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกาชาดจังหวัดชุมพร
จานวน 5,000 บาท
4. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ จานวน
5,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.หินแก้ว สานักงานปลัด







36
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านน้าเย็น

รายละเอียดกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านน้าเย็น งานรื้อวงกบประตู
2 ชุด หน้าต่าง 6 ชุด ติดตัง้ ประตูบานเลื่อนขนาด
1.80X2.00 เมตร ชนิดบานเลื่อน 1 ชุด หน้าต่าง
ขนาด 1.63X1.27 เมตร จานวน 3 ชุด
ขนาด 3.26X1.27 เมตร จานวน 3 ชุด พร้อมมุง
หลังคาสถานทีส่ ันทนาการสาหรับเด็ก
ขนาด 9.5 เมตร ยาว 15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า
9 เมตร หลังคามุงแผ่นเมทอลซีส พร้อมติดตัง้ ป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
และประมาณราคา
งบประมาณ 393,300 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นา กองช่าง
เด็กเล็ก
บ้านน้าเย็น

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
10 โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงาน (ปรับปรุงห้องน้า
บริเวณทีท่ าการ อบต.
หินแก้ว)

รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พืน้ ที่ หน่วยดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงห้องน้า ต.หินแก้ว กองช่าง
บริเวณทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
งานเทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวนพืน้ ที่ 52
ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตัง้ หลังคา
โพลีคาร์บอเนต จานวน 27 ตารางเมตร งานพืน้ ปู
กระเบือ้ งขนาด 12X12 นิ้ว 52 ตารางเมตร งาน
บุกระเบือ้ งผนัง จานวน 17 ตารางเมตร พร้อม
ติดตัง้ ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการ อบต.หินแก้วกาหนด
งบประมาณ 140,100 บาท
ตัง้ จ่ายเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน

