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ผด 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จานวน คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้ หมด
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
11
7.43 ########
5.39
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2
1.35 242,100
0.87
รวม
13
8.78 1,737,100
6.26
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วเชิง อนุรกั ษ์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
0.68 10,000
0.04
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2
1.35 55,000
0.20
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1
0.68 45,000
0.16
2.4 แผนงานการเกษตร
1
0.68 30,000
0.11
รวม
6
4.05 140,000
0.50

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง
กองช่าง

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
กองช่าง
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานสาธารณสุข
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.6 แผนงานงบกลาง
รวม
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด
1
23
4
2
4
3
37

0.68
15.54
2.70
1.35
2.70
2.03
25.00

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด
1
5
6

0.68
3.38
4.05

จานวน คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทัง้ หมด
10,000
2,197,425
80,000
20,000
190,000
########
10,004,625

ผด ๑
หน่วย
ดาเนินการ

0.04
7.92
0.29
0.07
0.68
27.04
36.04

จานวน คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทัง้ หมด

หน่วย
ดาเนินการ

20,000
95,000
115,000

สนง.ปลัด

0.07
0.34
0.41

สนง.ปลัด/กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการเกษตร
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
6.
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.3 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.6 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทัง้ หมด

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด
1
1
2
1
5

0.68
0.68
1.35
0.68
3.38

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด
38
3
12
21
4
3
81
148

25.68
2.03
8.11
14.19
2.70
2.03
54.73
100.00

จานวน คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทัง้ หมด
30,000
100,000
30,000
20,000
180,000

0.11
0.36
0.11
0.07
0.65

จานวน คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทัง้ หมด
10,125,700

746,500
2,220,075
1,676,200
70,000
744,800
15,583,275
27,760,000

ผด ๑
หน่วย
ดาเนินการ
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

36.48
สนง.ปลัด
2.69
สนง.ปลัด
8.00 สนง.ปลัด/กองคลัง
6.04
กองช่าง
0.25
สนง.ปลัด
2.68
สนง.ปลัด
56.14
100.00
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
1.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ก่อสร้างเมรุ(เตาเผา)พร้อมอาคาร
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
บ้านกอก หมู่ที่ 8

งบประมาณ
( บาท )
140,000

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านกอก

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเกวต หมู่ที่ 6

รายละเอียดของโครงการ
/ กิจกรรม
1.เมรุเตาเผา ขนาดกว้าง 6.10 ม.ยาว 7.60 ม.
สูง 1.10 ม.
2.อาคารประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. สูง 3 ม.
ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 76 ม.

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

140,000

บ้านเกวต

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านชี หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 94 ม.

140,000

บ้านชี

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนา้ คา หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 80 ม.

140,000

บ้านนา้ คา

กองช่าง
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1.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผานา้ ย้อย หมู่ที่ 5

รายละเอียดของโครงการ
/ กิจกรรม
ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 77 ม.

งบประมาณ
( บาท )
140,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บ้านผานา้ ย้อย กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 80 ม.

140,000

บ้านพญาแก้ว

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนอง หมู่ที่ 6

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 69 ม.

140,000

บ้านหนอง

กองช่าง

8 ก่อสร้างถังเก็บนา้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านร่มไทร หมู่ที่ 12

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 2.40 ม.

140,000

บ้านร่มไทร

กองช่าง

9 ก่อสร้างรางระบายนา้ คอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านดู่ หมู่ที่ 4
10 ก่อสร้างรางระบายนา้ คอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านสบกอน หมู่ที่ 13
11 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านม่วง

ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 78 ม. ลึก 0.35 ม.
หนา 0.10 ม.

140,000

บ้านดู่

กองช่าง

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 50 ม. ลึก 0.40 ม.
หนา 0.10 ม.

95,000

บ้านสบกอน

กองช่าง

140,000

บ้านม่วง

กองช่าง

ขนาดกว้าง 0.70 ม. ยาว หนา 0.15 ม.
ยาวโดยรวม 372 ม.
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1.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอปัว

2 อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอปัว

รายละเอียดของโครงการ
/ กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการขยายเขตระบบจ้าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ แผนกแรงต่า้ ภายนอก ปักเสา
คอร.ขนาด 9 เมตร จ้านวน 13 ต้น พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จ้านวน 2 เส้น ระยะทาง 400 เมตร
(ทางไปป่าสุสาน)

งบประมาณ
( บาท )
142,100

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านงิว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการขยายเขตระบบจ้าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ แผนกแรงต่า้ ภายนอก ปักเสา
คอร.ขนาด 8 เมตร จ้านวน 4 ต้น พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จ้านวน 2 เส้น ระยะทาง 485 เมตร

100,000

บ้านคันนา

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการโครงการ
โฉนดชุมชน
โฉนดชุมชน

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
( บาท )
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 บ้านกอก,ชี,ร่มไทร สนง.ปลัด
หนอง,เกวต
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าใช้จา่ ยตามโครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรมให้
เกีย่ วกับอาชีพต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ คือการท้าไม้กวาดจาก
ดอกก๋ง.การท้าขนม การท้าปุ๋ยหมัก ฯลฯ
2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการตามโครงการ
บ้านพญาแก้ว
ส่งเสริมหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
25,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ก่อสร้างล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.
บ้านสบกอน หมู่ที่ 13
หนา 0.10 ม. ความยาว 37 ม.

งบประมาณ
( บาท )
45,000

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านสบกอน

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เพื่อช่วยเหลือราษฎร
หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ หรือสนับสนุนโครงการ
ปิดทองหลังพระ

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
( บาท )
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 พืนที่รับผิดขอบของ สนง.ปลัด
อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

15
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนอ้าเภอเชียงกลางตามโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการป้องกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
แบบบูรณาการ

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
( บาท )
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 อ้าเภอเชียงกลาง สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
2 โครงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเลียง
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการให้ความรูเ้ กีย่ ว
ดูเด็ก
กับการเลียงดูเด็ก
3 โครงการสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการสภาเด็กและ
เยาวชน
4 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านงิว
บ้านงิว
5 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก
บ้านกอก
6 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกวต
บ้านเกวต
7 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผานา้ ย้อย
บ้านผานา้ ย้อย
8 ค่าจัดการเรียนการสอนส้าหรับศูนย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อกาการเรียนรูแ้ ละอุกรณ์การเรียน
พัฒนาเด็กเล็ก
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 4 ศูนย์

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
72,700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านงิว
78,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก
142,100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกวต
53,900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผานา้ ย้อย
91,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ้านวน 4 แห่ง

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
9 ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนส้าหรับ
เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
500,168 โรงเรียนบ้านเกวต
กอก,ชี,หนอง
ผานา้ ย้อย
144,357 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านงิว,กอก,หนอง
เกวต,ผานา้ ย้อย
188,000 โรงเรียนบ้านเกวต

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ

10 ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 แห่ง

กองการ
ศึกษาฯ

11 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเกวต

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน

12 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกอก

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน

204,000 โรงเรียนบ้านกอก กองการ
ศึกษาฯ

13 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านชี

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน

156,000 โรงเรียนบ้านชี

14 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน

216,000 โรงเรียนบ้านหนอง กองการ
ศึกษาฯ

15 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านผานา้ ย้อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน

220,000 โรงเรียนบ้าน
ผานา้ ย้อย

กองการ
ศึกษาฯ

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผานา้ ย้อย
โครงการเพาะเห็ดหอม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเพาะเห็ดหอม

10,000 โรงเรียนบ้าน
ผานา้ ย้อย

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

18
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
โครงการเลียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
เลียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
( บาท )
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 โรงเรียนบ้านกอก กองการ
ศึกษาฯ

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกวต
โครงการเลียงไก่พันธุไ์ ข่

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนตาม
โครงการเลียงไก่พันธุไ์ ข่

10,000 โรงเรียนบ้านเกวต กองการ
ศึกษาฯ

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านชี
โครงการค่ายคุณธรรมน้านา้ ใจ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการค่ายคุณธรรมน้านา้ ใจ

10,000 โรงเรียนบ้านชี

20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
โครงการเลียงไก่พันธุพ์ ืนเมือง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเลียงไก่พันธุพ์ ืนเมือง

10,000 โรงเรียนบ้านหนอง กองการ
ศึกษาฯ

21 อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
โครงการเลียงไก่พันธุพ์ ืนเมือง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการเลียงไก่พันธุพ์ ืนเมือง

10,000 โรงเรียนไตรราษฎร์ กองการ
สามัคคี
ศึกษาฯ

22 อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โครงการผักปลอดสารพิษ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการผักปลอดสารพิษ

10,000 โรงเรียนไตรมิตร
วิทยา

กองการ
ศึกษาฯ

23 อุดหนุนศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนต้าบล
พญาแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนชุมชนต้าบลพญาแก้วเป็นศูนย์
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต

10,000 ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้าบล
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 โครงการฝึกอบรม สัตว์ปลอดโรค
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของประชาชนในพืนที่
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านการ
ดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านการ
ดูแลส้าหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึก
อบรมการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของประชาชนในพืนที่
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรูด้ ้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรูด้ ้านการดูแลส้าหรับผู้พิการ
และผู้ดูแลคนพิการ
4 ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อ้าเภอเชียงกลาง

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

10,000 อ้าเภอเชียงกลาง

สนง.ปลัด

10,000 อ้าเภอเชียงกลาง

สนง.ปลัด

10,000 อ้าเภอเชียงกลาง

สนง.ปลัด

30,000 อ้าเภอเชียงกลาง

สนง.ปลัด

20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนกิง่ กาชาดอ้าเภอเชียงกลาง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ด้อยโอกาสกิง่ กาดชาดอ้าเภอเชียงกลาง
2 สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
10,000 อ้าเภอเชียงกลาง

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าวัสดุกฬี า
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กฬี าเพื่อสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์กฬี าให้กบั หมู่บ้านไว้ให้เยาวชน
เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด
2 ค่าจัดซือเครือ่ งออกก้าลังกายกลางแจ้ง เพื่อเป็นค่าจัดซือเครือ่ งออกก้าลังกายกลางแจ้ง
ส้าหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนบ้านเกวต
บ้านร่มไทร บ้านผานา้ ย้อย
3 จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ
และประชาชนกลุ่มเชียงกลางพญาแก้ว แข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน
และประชาชนกลุ่มเชียงกลางพญาแก้ว
4 การจัดงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิน่ งานรัฐพิธีและประเพณี
ท้องถิน่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิน่
งานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิน่

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
( บาท )
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 หมู่บ้านในเขตพืน กองการ
ที่รับผิดชอบ
ศึกษาฯ
60,000 บ้านเกวต
กองการ
บ้านร่มไทร
ศึกษาฯ
บ้านผานา้ ย้อย
100,000 หมู่บ้านในเขตพืน กองการ
ที่รับผิดชอบ
ศึกษาฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานงบกลาง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จ้านวน 616 คน
2 เงินเบียยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560 จ้านวน 278คน
3 เงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท้าการวินิจฉัยแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 จ้านวน 6 คน

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
4,802,400 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

2,668,800 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

พญาแก้ว

36,000 อบต.เชียงกลาง
.
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เพื่ออุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเชียงกลาง
เชียงกลาง
1)โครงการจัดงานรัฐพิธแี ละการจัดงานวันส้าคัญ
ของชาติ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 ที่ว่าการอ้าเภอ
เชียงกลาง

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการตามภารกิจ
เพื่อจ่ายในการด้าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน
ถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า
การควบคุมไฟป่า เช่นการจัดท้าแนวกันไฟ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ฯลฯ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

25
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าใช้จา่ ยในงานป้องกันและบรรเทา
ค่าใช้จา่ ยในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
สาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึนในเขตอบต.

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
( บาท )
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 หมู่บ้านในเขตพืนที่ สนง.ปลัด
อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการตามโครง
บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4
การก่อสร้างฝายชะลอนา้
(โครงการก่อสร้างฝายชะลอนา้ )
2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านม่วง หมู่ที่ 7
(โครงการก่อสร้างฝายชะลอนา้ )

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการตามโครง
การก่อสร้างฝายชะลอนา้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 โครงการอบรมให้ความรูค้ ัดแยก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการอบรมให้
และก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ความรูค้ ัดแยกและก้าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
( บาท )
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 บ้านพญาแก้ว หมู่4 สนง.ปลัด
ต.พญาแก้ว

15,000 บ้านม่วง หมู่ 7
ต.พญาแก้ว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง,ฝ่ายประจ้า)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินประจ้าต้าแหน่ง,
ค่าตอบแทนพิเศษ,เงินเพิ่มต่างๆ ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล,รองนายกองค์

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
7,086,520 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด
กองคลัง

220,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด
กองคลัง

การบริหารส่วนต้าบล,ประธานสภาฯ,รองประธานฯ

สมาชิกฯ,พนักงานส่วนต้าบล,
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ,เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
,คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
ราชการให้แก่พนักงานส่วนต้าบล,พนักงานจ้าง

พญาแก้ว

10,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

พญาแก้ว

4 ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน ของส้านักงานปลัด

36,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาให้แก่ผู้มีสิทธิ
เบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของส้านักงานปลัด
และกองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต้าบล,พนักงานจ้าง,คณะผู้บริหาร,และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลฯ

40,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
กองคลัง

252,900 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด
กองคลัง

6 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

พญาแก้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
7 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนเจ้าหน้าที่
ประจ้าศูนย์การจัดซือจัดจ้างระดับอ้าเภอ
อ้าเภอเชียงกลาง จ้านวน 1 อัตรา
8 ค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ของ อบต.หรือกิจกรรมอื่นๆ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
24,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

33,455 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

3,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

12 ค่าจ้างเหมาในการติดตังระบบ
อินเตอร์เน็ตส้านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการดูแลเว็ปไซด์
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังระบบ
อินเตอร์เน็ตส้านักงาน

2,200 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

13 ค่าจ้างเหมาบริการในต้าแหน่ง
พนักงานปฏิบัติการแพทย์ฉกุ เฉิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในต้าแหน่ง
พนักงานปฏิบัติการแพทย์ฉกุ เฉิน

288,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด

14 ค่ารับรอง

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือ
เยีย่ มชมหรือผู้มาทัศนศึกษาดูงาน,ค่ารับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน่ หรือคณะกรรมการฯลฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

9 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น
ค่าจ้างเหมาล้างอัดรูปภาพ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
เป็นครังคราว,ค่าจ้างเข้าปก,เข้าเล่ม,ถ่ายเอกสารฯลฯ

10 ค่าจัดท้าเบียประกันรถยนต์ส่วนกลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท้าเบียประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง ได้แก่ รถบรรทุกนา้ รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

11 ค่าจ้างเหมาในการดูแลเว๊บไซด์

พญาแก้ว
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
15 ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
รางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆที่จ้าเป็น
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ ส้าหรับพิธกี าร
วันส้าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ้าเป็น
16 ค่าใช้จา่ ยโครงการอบรมคุณธรรม
เพื่อใช้จา่ ยในโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม
และจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว
17 ค่าใช้จา่ ยในการจัดผังเมืองรวมชุมชน
เพื่อใช้จา่ ยในการผังเมืองรวมชุมชนและการ
วางแผนชุมชน การประเมินผลผังเมืองชุมชน
ฯลฯ
18 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

19 ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง

20 ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
เพื่อใช้จา่ ยในการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิน่ (กรณีหมดวาระ)
เพื่อใช้จา่ ยในโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

110,000 อบต.เชียงกลาง

สนง.ปลัด
กองคลัง

พญาแก้ว

500,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

30
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
21 ค่าใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา
เพื่อใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ ครุภัณฑ์หรือซ่อม
แซมวัสดุต่างๆ ฯลฯ
22 ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
น้าดื่มเพือ่ บริการประชาชน

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
60,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

92,625 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
กองคลัง

23 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ งานบ้านงานครัว เช่น
แปรงถูพืน ไม้กวาด นา้ ยาล้างห้องนา้ ฯลฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

24 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี,่ น๊อต,หัวเทียนฯลฯ

50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

25 ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
ของรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ทใี่ ช้ในงาน
ของทางราชการ

150,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

31
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
26 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต.หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
27 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิส เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ

28 ค่าไฟฟ้า

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส้าหรับที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว
และสถานที่อื่นๆซึ่งอยูใ่ นความดูแล
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน
เกีย่ วกับการใช้บริการในส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว ฯลฯ

100,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

6,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

30 ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซือดวงตราไปรษณียากร

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

31 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนส้าหรับ
อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เพื่อใช้ในการ
บริการประชาชนและราชการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว

15,500 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

29 ค่าโทรศัพท์

32
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
32 จัดซือเก้าอีพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักงานจ้านวน 4 ตัว
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
14,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

33 จัดซือเครือ่ งปรับอากาศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
ขนาด 28,000บีทีอยู จ้านวน 8 เครือ่ ง
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว

300,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

34 จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน2ตู้
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือผ้าม่าน
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว

11,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

300,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

35 จัดซือผ้าม่าน

36 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

200,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

37 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
38 ค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการของ
องค์กรกลางหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

10,500 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองคลัง

ด้าเนินการขององค์กรกลางหรือสถาบันที่เป็นกลาง

เพื่อเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน จ้านวน3ตัว
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว

33
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงานส่วนต้าบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ค่าวัสดุเครือ่ งแต่งกาย
เพื่อใช้จา่ ยเป็นค่าจัดซือวัสดุเครือ่ งแต่งกาย

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
( บาท )
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
586,500 อบต.เชียงกลาง สนง.ปลัด
พญาแก้ว
10,000 เขตรับผิดชอบอบต. สนง.ปลัด
เชียงกลางพญาแก้ว

3 ค่าจัดซือเสาสัญญาณสื่อสาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเสาสัญญาณสื่อสาร

150,000 อบต.เชียงกลาง

พญาแก้ว

สนง.ปลัด

34
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินประจ้าต้าแหน่ง,
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต้าบล
,พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกรณีพิเศษฯ
3 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

4 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน

5 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

6 ค่าใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

7 ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต้าบล,พนักงานจ้างครู,และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนต้าแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ้านวน 1 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง ครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ ครุภัณฑ์หรือซ่อม
แซมวัสดุต่างๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
1,942,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ

75,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง

กองการ
ศึกษาฯ

พญาแก้ว

78,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

10,075 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
8 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ
เช่น โคมฟ้าพร้อมขาหรือก้าน สายไฟฟ้า บาลาส
ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ เครื่องมือช่างไฟฟ้า ฯลฯ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการ
ศึกษาฯ

9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ งานบ้านงานครัว
สิ่งของเครือ่ งใช้ต่างๆส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดมือ สบู่ แป้ง จาน ฯลฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

10 ค่าวัสดุกอ่ สร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ท่อระบาย
น้า หรืออุปกรณ์ประปา ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐ
หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิส เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองการ
ศึกษาฯ

11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

12 ค่าจัดซือยาเวชภัณฑ์ส้าหรับศูนย์ 5 แห่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือยาและเวชภัณฑ์ส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินประจ้าต้าแหน่ง,
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต้าบล
,พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรณีพิเศษฯ ให้แก่พนักงานส่วนต้าบลพนักงาน
จ้างของกองช่าง
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
ราชการ
เวลาราชการ

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ
909,700 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

40,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

36,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

4 ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน ของกองช่าง

5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาให้แก่ผู้มีสิทธิ
เบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของกองช่าง

5,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

6 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต้าบล,พนักงานจ้าง กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน
ต้าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง

30,000 อบต.เชียงกลาง

กองช่าง

7 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

8 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน

พญาแก้ว
30,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

72,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
9 ค่าใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา
เพื่อใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ ครุภัณฑ์หรือซ่อม
แซมวัสดุต่างๆ ฯลฯ
10 ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
11 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

12 ค่าวัสดุกอ่ สร้าง

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

40,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ
เช่น โคมฟ้าพร้อมขาหรือก้าน สายไฟฟ้า บาลาส
ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ เครื่องมือช่างไฟฟ้า ฯลฯ
เพื่อใช้ในการติดตังหรือส่วนที่ช้ารุดเสียหายใน
อบต.และไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านในพืนทีร่ ับ
ผิดชอบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ท่อระบาย
นา้ หรืออุปกรณ์ประปา ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐ
หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ฯลฯ

40,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

70,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิส เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
14 ค่าวัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประปาส้าหรับซ่อมแซม
ระบบประปาภูเขาและประปาหมู่บ้านที่ช้ารุด
รวมทังสนับสนุนการด้าเนินงานหมู่บ้านขยายผล
โครงการปิดทองหลังพระในพืนที่
15 ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธ์
ร้อยละ 10 ของหมู่บ้านในพืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเชียงกลางพญาแก้ว
16 ค่าใช้จา่ ยในการบ้ารุงรักษาและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และสิ่งก่อสร้าง
17 ค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาท
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
18 ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติ อล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
19 ค่าจัดซือเทปวัดระยะทาง

20 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน

21 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

50,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

200,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว
5,500 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

9,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะทาง
เพื่อใช้ในส้านักงาน องค์การบริหารส่วนต้าบล
เชียงกลางพญาแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะของบ้านงิว
,บ้านดู่

2,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

27,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะฝาสูง(สีแดง)
เพื่อใข้ในการใส่ขยะอันตรายให้กบั หมู่บ้าน

25,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 ค่าใช้จา่ ยตามโครงการประชุมประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการประชุม
ประชาคม ระดับหมู่บ้าน/ระดับต้าบล ในการจัด
ท้าแผนพัฒนา หรือ อบต.สัญจร ฯลฯ
2 ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
3 ค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการปกป้อง
สถาบันและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
4 ค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการปกป้อง
สถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์

20,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ

10,000 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร
แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
ที่
/ กิจกรรม
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเข้าสบทบกองทุนประกันสังคม
ในส่วนของนายจ้างปและลูกจ้าง ส้าหรับพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
2 เงินส้ารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉกุ เฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึนหรือกรณีที่จ้าเป็นเร่งด่วน
ต่างๆ ซี่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าฯลฯ
3 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)

ค่าใช้จา่ ยเพื่อสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตาม พรบ.เงินกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2543 โดยตังสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของ
เงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้

งบประมาณ
สถานที่
( บาท )
ดาเนินการ
100,200 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

500,000 อบต.เชียงกลาง

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

พญาแก้ว

144,600 อบต.เชียงกลาง
พญาแก้ว

สนง.ปลัด

