ราง

แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ%หม จังหวัดลําปาง

คํานํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครฉบับนี้
เป)นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป)นแผนการดําเนินงานจัดทําหลังจากที่ได0จัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปแล0ว แสดงถึงเป3าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร รวมทั้งเป)นการรวบรวมทั้งข0อมูล
จากหนวยงานอื่นที่จะเข0ามาดําเนินการในพื้นที่ ซึ่งการจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับนี้ ได0มุงเน0นให0ครอบคลุม
ป9ญหาและความต0องการของประชาชนในตําบลเป)นสําคัญ โดยอาศัยข0อมูลจากหลาย ๆ ฝ>าย ทั้งประชาคม
หมูบ0าน ผู0นําชุมชน สมาชิกสภา อบต.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครหวังเป)นอยางยิ่งที่จะให0
ผู0ที่มีสวนเกี่ยวข0องทุกฝ>ายได0ใช0แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับนี้ เป)นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการโดยการประสานงานโครงการอยางเป)นระบบและมีการตรวจสอบจากหลาย ๆ ฝ>าย เพื่อให0การ
พัฒนาเป)นไปตามความต0องการ เป3าหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ในอันจะนําไปสูความเจริญและความผาสุก
แกประชาชนตําบลวิเชตนครตอไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

สารบัญ
หน"า
สวนที่
-

๑ บทนํา
บทนํา
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

สวนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรม
- ภาคผนวก ก (บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ)
- ภาคผนวก ข (บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ)

1
1
1
2
3
5

(๑)

สวนที่ ๑
บทนํา
๑. ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
ลักษณะของแผนการดําเนินงานเปนแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนคร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้ง
เปนการรวบรวมข3อมูลจากหน)วยงานอื่นที่จะเข3าดําเนินการในพื้นที่องค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครโดยมี
แนวทาง การจัดทําดังนี้
๑. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนามีลักษณะเปนแผนดําเนินการ
๒. จัดทําหลังจากที่ได3จัดทํางบประมาณรายจ)ายประจําป-แล3ว
๓. แสดงถึงเป9าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดําเนินการจริงทั้งหมด
๒. วัตถุประสงค#ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงานมีวัตถุประสงค'ดังนี้
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึงการดําเนินการจริง
ทั้งหมด ในพื้นที่องค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนคร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ.2559
๒. เพื่อใช3เปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและบริหารงบประมาณขององค'การบริหารส)วนตําบล
วิเชตนคร ได3อย)างทั่วถึงเปนธรรม และเปนไปตามความจําเปนเร)งด)วน อย)างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อกําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก3ไขป=ญหาความเดือดร3อนของ
ประชาชนและเพื่อนําไปสู)การบรรลุเป9าหมายการพัฒนา
๓. ขั้นตอนในการดําเนินการ จัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงาน มีขั้นตอนการจัดทํา ๓ ขั้นตอน โดยสังเขป ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข*อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครเก็บรวบรวม
ข3อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่ ในป-งบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีทั้ง
โครงการ/กิจกรรมขององค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครเอง และโครงการ/กิจกรรม ของหน)วยงานอื่น
ที่จะมาดําเนินการในพื้นที่
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครจัดทําร)าง
แผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู)ให3สอดคล3องกับยุทธศาสตร'การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาของท3องถิ่นซึ่งกําหนดไว3ในแผนยุทธศาสตร'การพัฒนา

(๒)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช*แผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครจัดทําร)าง
แผนการดําเนินงานและเสนอต)อคณะผู3บริหารท3องถิ่น เพื่อประกาศใช3และปBดประกาศให3ประชาชนและ
หน)วยงานที่เกี่ยวข3องทราบ
๔. ประโยชน#ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของคณะผู3บริหาร ท3องถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงาน
ให3เปนไปอย)างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงาน การ
ประเมินผล
๒. ทําให3องค'การบริหารส)วนตําบล ดําเนินการพัฒนาอย)างมีทิศทางตรงประเด็น
๓. ทําให3ประชาชนได3ทราบล)วงหน3าว)า องค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครจะดําเนินกิจกรรม
อะไรบ3าง เพื่อใช3เปนข3อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดําเนินงานขององค'การบริหารส)วนตําบล
วิเชตนครให3เปนไปด3วยความถูกต3อง โปร)งใส
****************************

ภาคผนวก ก
สวนที่ ๒
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2559
องค)การบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร)/แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

๑.ภายใตยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
๑๑
๑.๒ การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหลงน้ําเพื่อ
๓
การเกษตร
๑.๓ การไฟฟ1าสาธารณะ
๑
รวม
๑๕
๒.ภายใตยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาดานการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒.๒ การอนุรักษ= ฟ>?นฟู การเฝ1าระวัง และการป1องกันรักษา
๕
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม
๕

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

๙.๔๐
๒.๕๖

๓,๒๕๓,๑๐๐
๑,๑๐๐,๗๕๓

๑๕.๗๓
๕.๓๒

๐.๘๕
๑๒.๘๒

๔๖๘,๐๐๐
๔,๘๒๑,๘๕๓

๒.๒๖
๒๓.๓๑

หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

สํานักงานปลัด
-

-

-

๔.๒๗

๔๐๓,๐๐๐

๑.๙๕

๔.๒๗

๔๐๓,๐๐๐

๑.๙๕

(3)

ยุทธศาสตร)/แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
๓. ภายใตยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาดานสังคม / ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส
๘
๖.๘๔
๓.๒ การศึกษา
๑๘
๑๕.๓๘
๓.๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปHญญาทองถิ่น
๗
๕.๙๘
๓.๔ การป1องกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๘
๖.๘๔
๓.๕ การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๖
๕.๑๓
รวม
๔๗
๔๐.๑๗
๔. ภายใตยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๔.๑ การสงเสริมอาชีพและเสริมรายไดใหแกประชาชน
๘
๖.๘๔
๔.๒ การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น
๑
๐.๘๕
๔.๓ การสงเสริมการทองเที่ยว
๑
๐.๘๕
รวม
๑๐
๘.๕๕
๕. ภายใตยุทธศาสตร)การพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองค)กร
๕.๑ การพัฒนาบุคลากร
๔
๓.๔๒
๕.๒ การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
๓๖
๓๐.๗๗

รวม
รวมทั้งสิ้น

๔๐
๑๑๗

๓๔.๑๙
๑๐๐.๐๐

จํานวน
งบประมาณ
๔๔๐,๐๐๐
๓,๐๓๕,๕๒๐
๒๓๕,๐๐๐
๑,๘๗๕,๐๐๐
๒๑๑,๐๐๐
๕,๗๙๖,๕๒๐
๑๔๓,๔๐๐
๕,๐๐๐
๔๘๐,๖๐๐
๖๒๙,๐๐๐
๗๗๕,๐๐๐
๘,๒๕๙,๘๑๐

๙,๐๓๔,๘๑๐
๒๐,๖๘๕,๑๘๓

รอยละของ
งบประมาณ
๒.๑๓
๑๔.๖๗
๑.๑๔
๙.๐๖
๑.๐๒
๒๘.๐๒
๐.๖๙
๐.๐๒
๒.๓๒
๓.๐๔

หนวย
ดําเนินการ
สวนสวัสดิการ
สังคม / สวน
การศึกษาฯ /
สํานักงานปลัด
อบต.
สวนสวัสดิการ
สังคม

สํานักงานปลัด /
๓.๗๕ กองคลัง / กอง
๓๙.๙๓ ชาง / สวน
การศึกษาฯ /
สวนสวัสดิการ
สังคม
๔๓.๖๘
๑๐๐.๐๐

(4)

ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ.2559
องค3การบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ6หม จังหวัดลําปาง
๑. ภายใต6ยุทธศาสตร3และแนวทางการพัฒนาด6านโครงสร6างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค3ของยุทธศาสตร3การพัฒนา
เพื่อพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมทุกหมูบาน
ยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การกอสร6าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
หวยสวนดอกคํา บานใหมสวนดอกคํา เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.12 เมตร
หมูที่ 1

(บาท)
๒๑๕,๗๐๐

หมูที่ 1

๒ กอสรางรองระบายน้ํา
สายบานนางศรีลา ขัดคํา ถึงสี่แยก
บานหลุก หมูที่ 2

จางเหมากอสรางรองระบายน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย
0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.49 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ยาว 69 เมตร

๒๐๘,๐๐๐

หมูที่ 2

กองชาง

๓ กอสรางถนนลูกรังเลียบลําเหมือง
บานสันมะเกลือ หมูที่ 5

จางเหมากอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวางเฉลี่ย 4 เมตร
ยาว 1,670 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
6,680 ตารางเมตร

๒๓๕,๙๐๐

หมูที่ 5

กองชาง

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายไปตําบลปงดอน) บานสันกลาง
หมูที่ 6

จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร

๒๒๐,๐๐๐

หมูที่ 6

กองชาง

๕ กอสรางถนนลาดยางแอสฟHลทIติก
คอนกรีต สายกลางหมูบาน
บานทุงทอง หมูที่ 7

จางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟHลทIติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร

๒๒๓,๓๐๐ หมูที่ 7

กองชาง

๖ ปรับปรุงรองระบายน้ํา ซอย 3
บานใหมเหลายาว หมูที่ 8

จางเหมาปรับปรุงรองระบายน้ํา โดยการกอสรางฝาปNด
ตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.43 เมตร ยาวรวม 98 เมตร

๒๖๖,๘๐๐

กองชาง

หมูที่ 8

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

(5)

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
๗ กอสรางถนนลาดยางแอสฟHลทIติก
คอนกรีต สายกลางหมูบาน
บานสันติสุข หมูที่ 10

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

(ผลผลิตของงบประมาณ)
จางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟHลทIติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 5.80 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 498.8 ตารางเมตร

(บาท)
๒๑๙,๗๐๐ หมูที่ 10

๘ กอสรางถนนลาดยางแอสฟHลทIติกคอ จางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟHลทIติกคอนกรีต
นกรีต สายกลางหมูบาน บานทุงวิเชต ขนาดกวาง 5.30 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.04 เมตร
หมูที่ 11
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 503.5 ตารางเมตร

๒๒๒,๔๐๐ หมูที่ 11

๙ ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานนายซอน) บานสวนดอกคํา
หมูที่ 4 (จายขาดเงินสะสม)

จางเหมาซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื่นที่
ไมนอยกวา 124 ตารางเมตร

๑๐ กอสรางรองระบายน้ํา คสล.
(ซอย 10) บานสันมะเกลือ หมูที่ 5
(จายขาดเงินสะสม)

จางเหมากอสรางรองระบายน้ํา ขนาดปากกวางเฉลี่ย
0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 92 เมตร

๑๑ ปรับปรุงถนน คสล. บานสันกลาง
หมูที่ 6 เชื่อม หมูที่ 7 บานทุงทอง
(จายขาดเงินสะสม)

จางเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยลาดยาง
แอสฟHลทIติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4 เมตร ยาวรวม
515 เมตร หนา 0.05 เมตร

รวมยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑

หนวย

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

๖๔,๑๐๐

หมูที่ 4

กองชาง

๒๖๘,๒๐๐

หมูที่ 5

กองชาง

๑,๑๐๙,๐๐๐ หมูที่ 6/
หมูที่ 7

กองชาง

๓,๒๕๓,๑๐๐

ยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด6านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
(บาท)
๑ กอสรางระบบประปาบานปงคอบ
จางเหมากอสรางระบบประปาหมูบาน โดยการกอสราง
๓๙๖,๐๐๐ หมูที่ 9
(กPองหิน) หมูที่ 9
ถังเก็บน้ําขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และวางทอ
PVC เสนผาศูนยIกลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 2,546 เมตร

หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(6

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๒ ขุดลอกเปลี่ยนทิศทางน้ํา แมน้ําสอย
(บริเวณสระน้ําหมูบาน) บานทุงทอง
หมูที่ 7 (จายขาดเงินสะสม)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิตของงบประมาณ)
จางเหมาขุดเปลี่ยนทิศทางน้ํา ขนาดทองกวางเฉลี่ย 35
เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไมนอยกวา 6,160 ลูกบาศกIเมตร

๓ กอสรางระบบประปาบริเวณที่ทําการ จางเหมากอสรางระบบประปา ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
อบต.วิเชตนคร (กันเงิน)
3 เมตร สูง 7 เมตร
รวมยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒
ยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การไฟฟEาสาธารณะ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๑ อุดหนุนการไฟฟVาสวนภูมิภาคอําเภอ เพื่อเปXนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟVาสาธารณะในพื้นที่
แจหม
ตําบลวิเชตนคร
รวมยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓
รวมยุทธศาสตร3ที่ ๑

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
๒๐๑,๐๐๐ หมูที่ 7

๕๐๓,๗๕๓

หมูที่ 1

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

๑,๑๐๐,๗๕๓

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
468,000 ต.วิเชตนคร

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

468,000
๔,๘๒๑,๘๕๓

(7)

๒. ภายใต4ยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนาด4านการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
- วัตถุประสงค+ของยุทธศาสตร+การพัฒนา
๑. เพื่อให$ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
๒. เพื่อจัดบริการสาธารณะด$านสิ่งแวดล$อม
ยุทธศาสตร+ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสร4างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- รวมยุทธศาสตร+ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑
ยุทธศาสตร+ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การอนุรักษ+ การฟ:;นฟู การเฝ>าระวัง และการป>องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2559
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ทําแนวกันไฟปา ประจําป พ.ศ.2559 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข$องในพื้นที่ และหมูบ$าน
๕๓,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
ทําแนวกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง
อบต.
๒ บริหารจัดการขยะ (พลังชุมชนลดขยะ เป<นคาใช$จายในการบริหารจัดการขยะ
๒๐๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
มูลฝอย)
อบต.
๓ อบรมทําปุ=ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ จัดอบรมทําปุ=ยหมักและน้ําหมักชีวภาพให$กับประชาชน
๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
ในตําบลวิเชตนคร เพื่อลดขยะ
อบต.
๔ โครงการปลูกต$นไม$เฉลิมพระเกียรติ เป<นคาใช$จายในการปลูก ดูแล บํารุง รักษา ฟCDนฟู ต$นไม$
๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
ตามโครงการปลูกต$นไม$เฉลิมพระเกียรติ
อบต.
๕ โครงการกอสร$างฝายต$นน้ําลําธาร
เป<นตาใช$จายในการกอสร$างฝายต$นน้ําลําธาร
๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
แบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริ ในตําบลวิเชตนคร
อบต.
รวมยุทธศาสตร+ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒
รวมยุทธศาสตร+ที่ ๒

๔๐๓,๐๐๐
๔๐๓,๐๐๐

(8)

๓. ภายใต4ยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนาด4านสังคม / ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร4อย
- วัตถุประสงค+ของยุทธศาสตร+การพัฒนา
๑. เพื่อจัดระเบียบสังคมของหมู$บาน/ตําบล ใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒. เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู4พิการและผู4ด4อยโอกาส
พ.ศ.2559
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2558
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ จัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุ
จัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุประจําตําบลวิเชตนคร
30,000 ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ
สังคม
๒ ฝ(กอบรมการดูแลและฟ+,นฟูผูพิการ
จัดฝ(กอบรมการดูแลและฟ+,นฟูผูพิการในตําบลวิเชตนคร
15,000 ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ
สังคม
๓ สํารวจตรวจเยี่ยมและสงเคราะห
ออกสํารวจ ตรวจเยี่ยม และสงเคราะหผูดอยโอกาส
10,000 ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ
ผูดอยโอกาส ผูไรที่พึ่ง ผูพิการ
ผูไรที่พึ่ง ผูพิการ ผูสูงอายุ ในตําบลวิเชตนคร
สังคม
ผูสูงอายุ
๔ ช$วยเหลือผูดอยโอกาส/ไรที่พึ่ง

ช$วยเหลือผูดอยโอกาส/ผูไรที่พึ่ง ในพื้นที่ตําบลวิเชตนคร

๕ อบรมใหความรูดานสิทธิ บทบาทสตรี จัดอบรมใหความรูดานสิทธิ บทบาทสตรี ผูสูงอายุ และ
ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูพิการ ในตําบลวิเชตนคร
๖ เบี้ยยังชีพผูปBวยโรคเอดส
จ$ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปBวยโรคเอดสในพื้นที่
ต.วิเชตนคร
๘ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ$ายเปDนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.วิเชตนคร
ต.วิเชตนคร
รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑

50,000 ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ
สังคม
15,000 ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ
สังคม
300,000 ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ
สังคม
๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ
สังคม
๔๔๐,๐๐๐

(9)

ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๑ อุดหนุนโรงเรียนบานใหม$ผาขาว
อุดหนุนโรงเรียนบานใหม$ผาขาวเพื่อเปDนค$าใชจ$ายตาม
โครงการครูจางสอน
โครงการครูจางสอน
๒ อุดหนุนโรงเรียนบานสวนดอกคํา
อุดหนุนโรงเรียนบานสวนดอกคําเพื่อเปDนค$าใชจ$ายตาม
โครงการครูจางสอน
โครงการครูจางสอน
๓ อุดหนุนโรงเรียนบานสันมะเกลือ
อุดหนุนโรงเรียนบานสันมะเกลือ เพื่อเปDนค$าใชจ$ายตาม
โครงการครูจางสอน
โครงการครูจางสอน
๔ อุดหนุนโรงเรียนบานใหม$เหล$ายาว
อุดหนุนโรงเรียนบานใหม$เหล$ายาว เพื่อเปDนค$าใชจ$ายตาม
โครงการครูจางสอน
โครงการครูจางสอน
๕ อุดหนุนโรงเรียนบานปงคอบ
อุดหนุนโรงเรียนบานปงคอบ เพื่อเปDนค$าใชจ$ายตาม
โครงการครูจางสอน
โครงการครูจางสอน
๖ จัดงานวันเด็กแห$งชาติ ประจําปI
จัดกิจกรรมวันเด็กแห$งชาติ
๗ พั2559
ฒนาเด็กและเยาวชนในตําบล
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลวิเชตนคร
วิเชตนคร
๘ รักการอ$าน
๙ ส$งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปI 2559
๑๐ สนับสนุนค$าใชจ$ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
๗๐,๐๐๐ โรงเรียน

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส$วนการศึกษา

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา
๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

จัดกิจกรรมรักการอ$านในพื้นที่ตําบลวิเชตนคร
ส$งเสริมการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑๐๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา
๒๐,๐๐๐ ศพด.
ส$วนการศึกษา

สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหรือจางทําอาหาร
กลางวันใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๔๒๕,๖๐๐

๑๑ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
๑๒ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ระยะเวลา 280 วัน
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลวิเชตนคร จํานวน 5 โรง ระยะเวลา 260 วัน

๑๗๐,๒๔๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๖๑๕,๖๘๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๑๓ อุดหนุนโรงเรียนบานใหม$ผาขาว
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุนใหโรงเรียนบานใหม$ผาขาว ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

๒๖๐,๐๐๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

ศพด.

ส$วนการศึกษา

(10)

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑๔ อุดหนุนโรงเรียนบานสวนดอกคํา
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
๑๕ อุดหนุนโรงเรียนบานสันมะเกลือ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
๑๖ อุดหนุนโรงเรียนบานใหม$เหล$ายาว
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
๑๗ อุดหนุนโรงเรียนบานปงคอบ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
๑๘ ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.วิเชตนคร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิตของงบประมาณ)
อุดหนุนใหโรงเรียนบานสวนดอกคํา ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
อุดหนุนใหโรงเรียนบานสันมะเกลือ ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
อุดหนุนใหโรงเรียนบานใหม$เหล$ายาว ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
อุดหนุนใหโรงเรียนบานปงคอบ ตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน
จางเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โดยการติดตั้ง
เหล็กดัด ไม$นอยกว$า 84 ตารางเมตร / ติดตั้งมุงลวด ไม$
นอยกว$า 50 ตารางเมตร

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๒

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
๒๔๐,๐๐๐ โรงเรียน

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส$วนการศึกษา

๓๓๒,๐๐๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๑๗๒,๐๐๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๑๘๐,๐๐๐ โรงเรียน

ส$วนการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

ส$วนการศึกษา/
กองช$าง

หมู$ที่ 1

๓,๐๓๕,๕๒๐

ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปCญญาท4องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
(บาท)
๑ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปI จัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลวิเชตนคร
๑๐๐,๐๐๐
2558
จัดงานประเพณีสงกรานต
๕๐,๐๐๐
๒ ค$าใชจ$ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําปI 2559
๓ โครงการส$งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
เปDนค$าใชจ$ายในการส$งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
๑๐,๐๐๐
ประจําปI 2559
๔ โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เปDนค$าใชจ$ายในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีต$าง ๆ
๑๐,๐๐๐
ทองถิ่น ประจําปI 2559
ในพื้นที่ ต.วิเชตนคร
๕ โครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปVญญา เปDนค$าใชจ$ายในการอนุรักษศิลปะและภูมิปVญญาทองถิ่น
๑๐,๐๐๐
ทองถิ่น ประจําปI 2559

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ 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.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา
ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา
ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา
ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา
ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

(11

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๖ อุดหนุนที่ทําการปกรองอําเภอแจห$ม
โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดงานรัฐพิธี ประจําปI
งบประมาณ 2559 อําเภอแจห$ม
จังหวัดลําปาง
๗ อุดหนุนที่ทําการปกรองอําเภอแจห$ม
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง
สักการะเจาพ$อพญาคําลือ ประจําปI
2559 อําเภอแจห$ม จังหวัดลําปาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิตของงบประมาณ)
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจห$มในการจัดงานรัฐพิธี

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจห$มในการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงสักการะเจาพ$อพญาคําลือ

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๒๓๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การปEองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
(บาท)
๑ อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุข
อุดหนุนใหคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานหมู$บาน
๑๖๕,๐๐๐
มูลฐาน
ในพื้นที่ ต.วิเชตนคร จํานวน ๑๑ หมู$บาน
๒ ฉีดวัคซีนปZองกันโรคพิษสุนัขบา
ฉีดวัคซีนปZองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัข และแมว ในพื้นที่
๔๐,๐๐๐
ประจําปI พ.ศ.2559
ต.วิเชตนคร
๓ รณรงคปZองกันโรคไขเลือดออก
จัดกิจกรรมรณรงคปZองกันโรคไขเลือดออก / ฉีดพ$น
๑๐๐,๐๐๐
หมอกควัน กําจัดยุงลาย / กําจัดลูกน้ํายุงลาย
๔ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช$น ทรายอะบท
๕๐,๐๐๐
วัคซีน เจลลางมือ เพื่อปZองกันและระงับโรคติดต$อ
๕ โครงการแข$งขันกีฬาประจําตําบล
จัดการแข$งขันกีฬาสําหรับเด็ก นักเรียน เยาวชน และ
๑๐๐,๐๐๐
ประจําปI 2559
ประชาชนทั่วไป เพื่อต$อตานยาเสพติด และส$งเสริม
สุขภาพอนามัย
จัดการแข$งขันกีฬาพื้นบาน และกีฬาสาธิตผูสูงอายุเพื่อ
สุขภาพ

๕๕,๐๐๐

ต.วิเชตนคร
ต.วิเชตนคร
ต.วิเชตนคร
อบต.
ต.วิเชตนคร

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักงาน ปลัด
อบต.
สํานักงาน ปลัด
อบต.
สํานักงาน ปลัด
อบต.
ส$วนการศึกษา

ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา
(12

๖ โครงการแข$งขันกีฬาพื้นบานและ
กีฬาสาธิตผูสูงอายุเพื่อสุขภาพ

พื้นที่

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๗ เงินสมทบงบประมาณเขาบัญชีระบบ สบทบเขาบัญชีหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.)
พื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.)
๘ ก$อสรางโรงฆ$าสัตวตําบลวิเชตนคร
(กันเงิน)

จางเหมาก$อสรางโรงฆ$าสัตว ขนาดกวาง 6.5 เมตร ยาว
15 เมตร สูง 4.80 เมตร

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๔
ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การสงเสริมความเข4มแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๑ ฝ(กอบรม/ซอมแผนปZองกันและ
จัดซื้อฝ(กอบรม/ซอมแผนปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย ประจําปI
ใหกับเจาหนาที่ และ อปพร.
พ.ศ.2559

งบประมาณ
(บาท)
๑๖๕,๐๐๐

อบต.

๑,๒๐๐,๐๐๐

อบต.

งบประมาณ
(บาท)
๖,๐๐๐

อบต.

อบต.

จัดฝ(กอบรบใหกับ อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ ปZองกันและลด
อุบัติเหตุช$วงเทศกาลปIใหม$
จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ ปZองกันและลด
อุบัติเหตุช$วงเทศกาลสงกรานต
จัดประชุมประชาคมหมู$บาน เพื่อจัดทําแผนชุมชน

๑๕๐,๐๐๐

๖ D.A.R.E

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดแก$เด็กนักเรียน

๑๕,๐๐๐

หมู$ที่ 3

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด
อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.
ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
อบต.
ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด
อบต.
ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ
สังคม
โรงเรียน สํานักงานปลัด
อบต.

๒๑๑,๐๐๐
๕,๗๙๖,๕๒๐
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รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด
อบต.

๑,๘๗๕,๐๐๐

๒ ฝ(กอบรมอาสาสมัครปZองกันภัยฝBาย
พลเรือน (อปพร.) พ.ศ.2559
๓ รณรงคปZองกันและลดอุบัติเหตุช$วง
เทศกาลปIใหม$ พ.ศ.2559
๔ รณรงคปZองกันและลดอุบัติเหตุช$วง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ.2559
๕ จัดทําแผนชุมชน

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๕

พื้นที่

๔. ภายใต,ยุทธศาสตร/และแนวทางการพัฒนาด,านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค/ของยุทธศาสตร/การพัฒนา
๑. เพื่อแกไขปญหาความยากจน สรางงาน สรางรายได ใหกับประชาชน
๒. เพื่อดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริมอาชีพและเสริมรายได,แกประชาชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๑ ฝ-กอบรมอาชีพดานเกษตรกรรม
จัดฝ-กอบรมอาชีพดานเกษตรกรรมใหเกษตรกรในตําบล
วิเชตนคร

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ
สังคม

๒ ฝ-กอบรมอาชีพดานคหกรรม

จัดฝ-กอบรมอาชีพดานคหกรรม

๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ
สังคม

๓ ฝ-กอบรมอาชีพดานหัตถกรรม

ฝ-กอบรมอาชีพใหแก2ผูสูงอายุในพื้นที่ ต.วิเชตนคร

๑๕,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ
สังคม

๔ ฝ-กอบรมอาชีพสตรี

จัดฝ-กอบรมอาชีพใหกับสตรีในตําบลวิเชตนคร

๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ
สังคม

๕ พัฒนาผลิตภัณฑ>ชุมชน

เป?นค2าใชจ2ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ>ชุมชนของกลุ2ม
อาชีพในตําบลวิเชตนคร

๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ
สังคม

๖ เศรษฐกิจพอเพียง

เป?นค2าใชจ2ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ
สังคม

๗ เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจํา
ศูนย>ถ2ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลวิเชตนคร

เพื่อจ2ายเป?นค2าเบี้ยประชุม

๘,๔๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ
สังคม
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๘ ฝ-กอบรมใหความรูการทําเกษตร
อินทรีย>

ภ
(ผลผลิตของงบประมาณ)
จัดฝ-กอบรมใหความรูการทําเกษตรอินทรีย>ใหเกษตรกร
ในตําบลวิเชตนคร

รวมยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๑
ยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมการตลาดและการใช,สินค,าท,องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๑ อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจห2มในการออกราน
อําเภอแจห2ม โครงการออกราน
แสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัด
แสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและ ลําปาง
งานกาชาด จังหวัดลําปาง ประจําปH
2559 อําเภอแจห2ม จังหวัดลําปาง
รวมยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๒
ยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสงเสริมการทองเที่ยว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๑ ก2อสรางสวนสาธารณะ
จางเหมาก2อสรางสวนสาธารณะ โดยขุดดินพรอมขนยาย
บานใหม2ผาขาว หมู2ที่ 3
ปริมาณดินขุดตักไม2นอยกว2า 19,000 ลูกบาศก>เมตร
(จ2ายขาดเงินสะสม)
รวมยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๓
รวมยุทธศาสตร/ที่ ๔

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ
สังคม
๑๔๓,๔๐๐

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
๕,๐๐๐ จ.ลําปาง

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส2วนสวัสดิการ
สังคม

5,000

งบประมาณ
(บาท)
480,600

พื้นที่
หมู2ที่ 3

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช2าง

480,600
๖๒๙,๐๐๐
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๕. ภายใต,ยุทธศาสตร/และแนวทางการพัฒนาด,านการบริหารและพัฒนาองค/กร
- วัตถุประสงค/ของยุทธศาสตร/การพัฒนา
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนําระบบคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อจัดบริการสาธารณดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร/ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
๑ คาประโยชนตอบแทนอื่นเป/นกรณี
เพื่อจายเป/นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป/นกรณีพิเศษ
พิเศษ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ของ อบต.วิเชตนคร
จัดฝ8กอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
๒ โครงการฝ8กอบรมการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ประจําป9
2559
๓ โครงการฝ8กอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ประจําป9งบประมาณ
2559

จัดฝ8กอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ใหแกบุคลากร
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

๔ อบรมผูประกอบการเพื่อใหความรู
และความเขาใจดานรายไดที่จัดเก็บ
เองและรายไดจัดเก็บตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
ประจําป9งบประมาณ 2559

จัดอบรมผูประกอบการเพื่อใหความรูและความเขาใจ
ดานรายไดที่จัดเก็บเองและรายไดจัดเก็บตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ประจําป9
งบประมาณ 2559 แกผูประกอบการ

รวมยุทธศาสตร/ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๑

งบประมาณ
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

พื้นที่
อบต.

๑๕,๐๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

๔๐๐,๐๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

๑๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด
อบต.

กองคลัง

๗๗๕,๐๐๐
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ยุทธศาสตร/ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช, และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิตของงบประมาณ)
(บาท)
๑ จัดซื้อเกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง
จัดซื้อเกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง มีพนักพิง โครงขาเหล็ก
๕,๘๐๐
ขนาดกวาง 1,949 มม. ลึก 500 มม. สูง 730 มม.
จํานวน 2 ชุด
๒ จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงกลาง

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงกลาง บุหนังเทียม
มีเทาแขน ปรับสูงต่ําดวยโชLคไฮโดรลิค ขนาดกวาง
64 ซม. ลึก 62 ซม. สูง 98 ซม. จํานวน 5 ตัว

๓ จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง

พื้นที่
อบต.

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด
อบต.

๑๒,๕๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต./สวน
สวัสดิการ
สังคม/กองชาง

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง ชนิดเบาะหนัง
ขนาดกวาง 64 ซม. ลึก 77 ซม. สูง 113 ซม.
ปรับสูงต่ําดวยโชLคไฮโดรลิค ชนิดขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
พรอมลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

๘,๐๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต./กองคลัง

๔ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ
แบบ 2 บานเปQด

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ แบบ 2 บานเปQด
ขนาดกวาง 916 มม. ลึก 458 มม. สูง 1,830 มม.
พรอมฐาน จํานวน 13 ตู

๕๒,๐๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต./กอง
คลัง/สวน
การศึกษาฯ/
สวนสวัสดิการ
สังคม/กองชาง

๕ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกใส

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ขนาดกวาง
1,187 มม. ลึก 408 มม. สูง 878 มม. พรอมฐาน
จํานวน 3 ตู

๑๑,๗๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต./กองคลัง

๖ จัดซื้อโตLะทํางาน (ระดับ 7-9)

จัดซื้อโตLะทํางาน (ระดับ 7-9) หนาโตLะไมอัด
โครงขาเหล็กพนสีดํา มีลิ้นชักเก็บของ 4 ลิ้นชัก 1 บาน
ประตูเปQด ขนาดกวาง 150 ซม. ลึก 80 ซม. สูง
78 ซม. จํานวน 3 ตัว

๑๖,๕๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๗ จัดซื้อโตLะพับอเนกประสงค

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิตของงบประมาณ)
จัดซื้อโตLะพับอเนกประสงค หนาบุโฟเมกาสีขาว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พับเก็บได ขนาดกวาง 180 ซม.
ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 10 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
๒๕,๐๐๐

พื้นที่

๙๒,๐๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต./สวน
สวัสดิการ
สังคม/กองชาง

๓,๑๐๐

อบต.

๑๒,๔๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักงานปลัด
อบต./กองชาง

อบต.

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด
อบต.

๘ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน
4 เครื่อง

๙ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
๑๐ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ[า
ขนาด 800 VA

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ[า ขนาด 800 VA จํานวน
4 เครื่อง

๑๑ สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร

จางเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร

๒๐,๐๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

๑๒ จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 40 แผนตอนาที จํานวน 2 เครื่อง

๓๖๐,๐๐๐

อบต.

กองคลัง/สวน
สวัสดิการสังคม

๑๓ จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
120 ซีซี แบบเกียรธรรมดา

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบเกียรธรรมดา
จํานวน 1 คัน

๕๒,๐๐๐

อบต.

กองคลัง

๑๔ จัดซื้อชั้นวางรองเทานักเรียน
แบบเหล็ก 3 ชั้น
๑๕ จัดซื้อตูเหล็กเก็บกระเป^านักเรียน
แบบไมมีฝาปQด

จัดซื้อชั้นวางรองเทานักเรียนแบบเหล็ก 3 ชั้น ยาว
150 ซม. จํานวน 4 อัน
จัดซื้อตูเหล็กเก็บกระเป^านักเรียน แบบไมมีฝาปQด
ชนิด 9 ชอง ขนดกวาง 915 มม. ลึก 457 มม.
สูง 915 มม. จํานวน 9 ตู

๑๔,๐๐๐

อบต.

สวนการศึกษาฯ

๒๙,๒๕๐

อบต.

สวนการศึกษาฯ

๑๖ จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว

จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 12 ตัว

๑๘,๙๖๐

อบต.

สวนการศึกษาฯ
(18

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑๗ จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว

งบประมาณ
(บาท)
๑๖,๒๐๐

อบต.

๑๔,๖๐๐

อบต.

สวนการศึกษา
ฯ/สวน
สวัสดิการสังคม

๑๙ จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network
แบบ Network
จํานวน 2 เครื่อง

๓๒,๐๐๐

อบต.

สวน
การศึกษา/
สวนสวัสดิการ
สังคม

๒๐ จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน

๕๙,๐๐๐

อบต.

๓,๔๕๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.
สวนสวัสดิการ
สังคม

๑๘ จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED
ขาว-ดํา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิตของงบประมาณ)
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 12 ตัว

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาว-ดํา
(30 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา
25 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
๒๑ จัดซื้อกระดานบอรดแบบมีขาและลอ จัดซื้อกระดานบอรดแบบมีขาและลอ ขนาดกระดาน
80x120 ซม. จํานวน 1 อัน

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนการศึกษาฯ

๒๒ จัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก

จัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู

๔,๐๐๐

อบต.

สวนสวัสดิการ
สังคม

๒๓ จัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก

จัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู

๔,๐๐๐

อบต.

สวนสวัสดิการ
สังคม
(19

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๒๔ จัดซื้อโตLะทํางาน (ระดับ 3-6)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิตของงบประมาณ)
จัดซื้อโตLะทํางาน (ระดับ 3-6) หนาโตLะไมอัด โครงขา
เหล็กพนสีดํา มีลิ้นชักเก็บของ 1 ลิ้นชัก 2 บานประตูเปQด
จํานวน 3 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
๑๒,๐๐๐

พื้นที่
อบต.

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนสวัสดิการ
สังคม/กองชาง

๒๕ จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ความละเอียด
16 ลานพิกเซล

จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
16 ลานพิกเซล จํานวน 1 กลอง

๑๐,๐๐๐

อบต.

กองชาง

๒๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนLตบุค
สําหรับงานสํานักงาน
๒๗ จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
๒๘ จัดซื้อชุดรับแขก (กันเงิน)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนLตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อชุดรับแขก แบบ 3 ที่นั่ง พรอมหมอน 3 ใบ
จํานวน 1 ตัว แบบ 1 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว โตLะกลาง
พรอมกระจก จํานวน 1 ตัว

๑๗,๐๐๐

อบต.

กองชาง

๔,๓๐๐

อบต.

กองชาง

๕๑,๘๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

๒๙ จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
(กันเงิน)
๓๐ จัดซื้อตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
(กันเงิน)
๓๑ จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี ขนาด
32 นิ้ว (กันเงิน)
๓๒ กอสรางถนน คสล. พรอมลาน คสล.
ที่ทําการ อบต.วิเชตนคร (กันเงิน)

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 15 ตัว

๒๐,๒๕๐

อบต.

จัดซื้อตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง

๑๙,๐๐๐

อบต.

จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

๒๖,๐๐๐

อบต.

จางเหมากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
รวม 295 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,475 ตารางเมตร / กอสรางลาน คสล. ขนาดกวาง
20 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 1,020 ตารางเมตร

๑,๑๒๙,๐๐๐

หมูที่ 1

สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักงานปลัด
อบต.
กองชาง

(20

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๓๓ กอสรางหองน้ําสาธารณะที่ทําการ
อบต.วิเชตนคร (กันเงิน)
๓๔ กอสรางรั้วพรอมประตูที่ทําการ
อบต.วิเชตนคร (กันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิตของงบประมาณ)
จางเหมากอสรางหองน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย 1.75 เมตร
ยาว 8.75 เมตร
จางเหมากอสรางรั้ว ขนาดสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาวรวม
287 เมตร พรอมประตู จํานวน 5 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

หมูที่ 1

๙๗๐,๐๐๐

หมูที่ 1

กองชาง

๓๕ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค (ที่ทํา
การ อบต.วิเชตนคร)

จางเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โดยการติดตั้ง
เหล็กดัด ไมนอยกวา 119 ตารางเมตร / ติดตั้งมุงลวด
ไมนอยกวา 4 ตารางเมตร

๑๑๗,๐๐๐

หมูที่ 1

กองชาง

๓๖ กอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทํา
การ อบต.วิเชตนคร)

จางเหมากอสรางอาคารอเนกประสงค 2 ชั้น กวาง 21
เมตร ยาว 29 เมตร สูง 7.50 เมตร

๔,๐๙๒,๐๐๐

หมูที่ 1

กองชาง

รวมยุทธศาสตร/ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๒
รวมยุทธศาสตร/ที่ ๕
รวมยุธศาสตร/ทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร/

๘,๒๕๙,๘๑๐
๙,๐๓๔,๘๑๐
๒๐,๖๘๕,๑๘๓

(21

