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แผนการดําเนินงาน 

 ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค�การบรหิารส�วนตําบลวิเชตนคร 

อําเภอแจ%ห�ม จังหวัดลําปาง 
 



คํานํา 
 

 แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2559  ขององค�การบริหารส วนตําบลวิเชตนครฉบับนี้  
เป)นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา  มีลักษณะเป)นแผนการดําเนินงานจัดทําหลังจากท่ีได0จัดทํางบประมาณ
รายจ ายประจําป�แล0ว  แสดงถึงเป3าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึง
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส วนตําบลวิเชตนคร  รวมท้ังเป)นการรวบรวมท้ังข0อมูล
จากหน วยงานอ่ืนท่ีจะเข0ามาดําเนินการในพ้ืนท่ี  ซ่ึงการจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับนี้  ได0มุ งเน0นให0ครอบคลุม
ป9ญหาและความต0องการของประชาชนในตําบลเป)นสําคัญ  โดยอาศัยข0อมูลจากหลาย ๆ  ฝ>าย  ท้ังประชาคม
หมู บ0าน  ผู0นําชุมชน  สมาชิกสภา  อบต. 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส วนตําบลวิเชตนครหวังเป)นอย างยิ่งท่ีจะให0
ผู0ท่ีมีส วนเก่ียวข0องทุกฝ>ายได0ใช0แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2559  ฉบับนี้  เป)นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการโดยการประสานงานโครงการอย างเป)นระบบและมีการตรวจสอบจากหลาย ๆ  ฝ>าย  เพ่ือให0การ
พัฒนาเป)นไปตามความต0องการ  เป3าหมาย  อย างมีประสิทธิภาพ  ในอันจะนําไปสู ความเจริญและความผาสุก   
แก ประชาชนตําบลวิเชตนครต อไป 
 
 
 
 
 

                           คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                           องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

          
 



 

 

สารบัญ 
 

 หน"า 
ส�วนท่ี  ๑  บทนํา    
 -  บทนํา 1 
 -  วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 1 
 -  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 1 
 -  ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 2 

 
ส�วนท่ี  ๒  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรม 
 -  ภาคผนวก  ก  (บัญชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ) 3 
 -  ภาคผนวก  ข  (บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ) 5 
             
      
  
 

 
 
 



(๑) 

 

 

ส�วนท่ี  ๑ 
บทนํา 

 
 ๑.  ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 
 ลักษณะของแผนการดําเนินงานเป�นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนคร  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.2559  รวมท้ัง
เป�นการรวบรวมข3อมูลจากหน)วยงานอ่ืนท่ีจะเข3าดําเนินการในพ้ืนท่ีองค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครโดยมี
แนวทาง  การจัดทําดังนี้ 
  ๑.  เป�นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนามีลักษณะเป�นแผนดําเนินการ 
  ๒.  จัดทําหลังจากท่ีได3จัดทํางบประมาณรายจ)ายประจําป-แล3ว 

๓.  แสดงถึงเป9าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึงการ
ดําเนินการจริงท้ังหมด 

 
 ๒.  วัตถุประสงค#ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 การจัดทําแผนการดําเนินงานมีวัตถุประสงค'ดังนี้ 

๑.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน แสดงถึงการดําเนินการจริง
ท้ังหมด ในพ้ืนท่ีองค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนคร  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.2559 

๒.  เพ่ือใช3เป�นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและบริหารงบประมาณขององค'การบริหารส)วนตําบล
วิเชตนคร ได3อย)างท่ัวถึงเป�นธรรม และเป�นไปตามความจําเป�นเร)งด)วน อย)างมีประสิทธิภาพ 

๓.  เพ่ือกําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก3ไขป=ญหาความเดือดร3อนของ
ประชาชนและเพ่ือนําไปสู)การบรรลุเป9าหมายการพัฒนา 

 
 ๓.  ข้ันตอนในการดําเนินการ จัดทําแผนการดําเนินงาน 
 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  มีข้ันตอนการจัดทํา  ๓  ข้ันตอน  โดยสังเขป  ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี  ๑  การเก็บรวบรวมข*อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครเก็บรวบรวม
ข3อมูลโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี  ในป-งบประมาณ  พ.ศ.2559  ซ่ึงจะมีท้ัง
โครงการ/กิจกรรมขององค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครเอง  และโครงการ/กิจกรรม ของหน)วยงานอ่ืน
ท่ีจะมาดําเนินการในพ้ืนท่ี 

  ข้ันตอนท่ี  ๒  การจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครจัดทําร)าง

แผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู)ให3สอดคล3องกับยุทธศาสตร'การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาของท3องถ่ินซ่ึงกําหนดไว3ในแผนยุทธศาสตร'การพัฒนา 

 



(๒) 

 

 

  ข้ันตอนท่ี  ๓  การประกาศใช*แผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครจัดทําร)าง

แผนการดําเนินงานและเสนอต)อคณะผู3บริหารท3องถ่ิน  เพ่ือประกาศใช3และปBดประกาศให3ประชาชนและ
หน)วยงานท่ีเก่ียวข3องทราบ 

 
 ๔.  ประโยชน#ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

๑.  เป�นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของคณะผู3บริหาร ท3องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน
ให3เป�นไปอย)างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป�นเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงาน การ
ประเมินผล  

๒.  ทําให3องค'การบริหารส)วนตําบล  ดําเนินการพัฒนาอย)างมีทิศทางตรงประเด็น 
๓.  ทําให3ประชาชนได3ทราบล)วงหน3าว)า  องค'การบริหารส)วนตําบลวิเชตนครจะดําเนินกิจกรรม

อะไรบ3าง  เพ่ือใช3เป�นข3อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดําเนินงานขององค'การบริหารส)วนตําบล
วิเชตนครให3เป�นไปด3วยความถูกต3อง  โปร)งใส 

 
 

**************************** 



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน ร�อยละของ หน�วย
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

๑.ภายใต�ยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

 ๑.๑ การก�อสร
าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ๑๑                ๙.๔๐                 ๓,๒๕๓,๑๐๐        ๑๕.๗๓        

 ๑.๒ การพัฒนาด
านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล�งน้ําเพื่อ
การเกษตร

๓                  ๒.๕๖                 ๑,๑๐๐,๗๕๓        ๕.๓๒          

 ๑.๓ การไฟฟ1าสาธารณะ ๑                  ๐.๘๕                 ๔๖๘,๐๐๐           ๒.๒๖          
รวม ๑๕               ๑๒.๘๒              ๔,๘๒๑,๘๕๓        ๒๓.๓๑       

๒.ภายใต�ยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาด�านการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
 ๒.๑ การสร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม

-                   -                  -                       -            

 ๒.๒ การอนุรักษ= ฟ>?นฟู การเฝ1าระวัง และการป1องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม

๕                  ๔.๒๗                 ๔๐๓,๐๐๐           ๑.๙๕          

รวม ๕                 ๔.๒๗                ๔๐๓,๐๐๐          ๑.๙๕         

กองช�าง

สํานักงานปลัด

ภาคผนวก ก

ยุทธศาสตร)/แนวทางการพัฒนา

ส�วนที่ ๒

แผนการดําเนินงานประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2559
องค)การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ�ห�ม จังหวัดลําปาง

(3)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



ยุทธศาสตร)/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน ร�อยละของ หน�วย
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

๓. ภายใต�ยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาด�านสังคม / ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย
 ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู
พิการ และผู
ด
อยโอกาส ๘                  ๖.๘๔                 ๔๔๐,๐๐๐           ๒.๑๓          
 ๓.๒ การศึกษา ๑๘                ๑๕.๓๘               ๓,๐๓๕,๕๒๐        ๑๔.๖๗        
 ๓.๓ การส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปHญญาท
องถิ่น ๗                  ๕.๙๘                 ๒๓๕,๐๐๐           ๑.๑๔          
 ๓.๔ การป1องกันรักษาและส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ๘                  ๖.๘๔                 ๑,๘๗๕,๐๐๐        ๙.๐๖          
 ๓.๕ การส�งเสริมความเข
มแข็งของชุมชน ๖                  ๕.๑๓                 ๒๑๑,๐๐๐           ๑.๐๒          

รวม ๔๗               ๔๐.๑๗              ๕,๗๙๖,๕๒๐       ๒๘.๐๒       
๔. ภายใต�ยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
 ๔.๑ การส�งเสริมอาชีพและเสริมรายได
ให
แก�ประชาชน ๘                  ๖.๘๔                 ๑๔๓,๔๐๐           ๐.๖๙          
 ๔.๒ การส�งเสริมการตลาดและการใช
สินค
าท
องถิ่น ๑                  ๐.๘๕                 ๕,๐๐๐               ๐.๐๒          
 ๔.๓ การส�งเสริมการท�องเที่ยว ๑                  ๐.๘๕                 ๔๘๐,๖๐๐           ๒.๓๒          

รวม ๑๐               ๘.๕๕                ๖๒๙,๐๐๐          ๓.๐๔         
๕. ภายใต�ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค)กร

 ๕.๑ การพัฒนาบุคลากร ๔                  ๓.๔๒                 ๗๗๕,๐๐๐           ๓.๗๕          
 ๕.๒ การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช
 และสถานที่ปฏิบัติงาน ๓๖                ๓๐.๗๗               ๘,๒๕๙,๘๑๐        ๓๙.๙๓        

รวม ๔๐               ๓๔.๑๙              ๙,๐๓๔,๘๑๐        ๔๓.๖๘       
รวมทั้งสิ้น ๑๑๗             ๑๐๐.๐๐            ๒๐,๖๘๕,๑๘๓     ๑๐๐.๐๐     

ส�วนสวัสดิการ
สังคม / ส�วน
การศึกษาฯ / 
สํานักงานปลัด 

อบต.

(4)

ส�วนสวัสดิการ
สังคม

สํานักงานปลัด /
 กองคลัง / กอง

ช�าง / ส�วน
การศึกษาฯ / 
ส�วนสวัสดิการ

สังคม



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย

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 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ห�วยสวนดอกคํา บ�านใหม�สวนดอกคํา

 หมู�ที่ 1

จ�างเหมาก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง

เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.12 เมตร

๒๑๕,๗๐๐ หมู�ที่ 1 กองช�าง

ภาคผนวก ข
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก อสร6าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

๑. ภายใต6ยุทธศาสตร3และแนวทางการพัฒนาด6านโครงสร6างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาการก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสร�างพื้นฐานให�ครอบคลุมทุกหมู�บ�าน

องค3การบริหารส วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ6ห ม จังหวัดลําปาง

- วัตถุประสงค3ของยุทธศาสตร3การพัฒนา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

 หมู�ที่ 1

๒ ก�อสร�างร�องระบายน้ํา

สายบ�านนางศรีลา ขัดคํา ถึงสี่แยก

บ�านหลุก หมู�ที่ 2

จ�างเหมาก�อสร�างร�องระบายน้ํา ขนาดกว�างเฉลี่ย

0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.49 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 ยาว 69 เมตร

๒๐๘,๐๐๐ หมู�ที่ 2 กองช�าง

๓ ก�อสร�างถนนลูกรังเลียบลําเหมือง 

บ�านสันมะเกลือ หมู�ที่ 5

จ�างเหมาก�อสร�างถนนลูกรัง ขนาดกว�างเฉลี่ย 4 เมตร 

ยาว 1,670 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า

6,680 ตารางเมตร

๒๓๕,๙๐๐ หมู�ที่ 5 กองช�าง

๔ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายไปตําบลปงดอน) บ�านสันกลาง 

หมู�ที่ 6

จ�างเหมาก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง

4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม�น�อยกว�า 480 ตารางเมตร

๒๒๐,๐๐๐ หมู�ที่ 6 กองช�าง

๕ ก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟHลทIติก

คอนกรีต สายกลางหมู�บ�าน

บ�านทุ�งทอง หมู�ที่ 7

จ�างเหมาก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟHลทIติกคอนกรีต 

ขนาดกว�าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 500 ตารางเมตร

๒๒๓,๓๐๐ หมู�ที่ 7 กองช�าง

๖ ปรับปรุงร�องระบายน้ํา ซอย 3

บ�านใหม�เหล�ายาว หมู�ที่ 8

จ�างเหมาปรับปรุงร�องระบายน้ํา โดยการก�อสร�างฝาปNด

ตะแกรงเหล็ก ขนาดกว�าง 0.43 เมตร ยาวรวม 98 เมตร

๒๖๖,๘๐๐ หมู�ที่ 8 กองช�าง

(5)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย

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.
๗ ก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟHลทIติก

คอนกรีต สายกลางหมู�บ�าน

บ�านสันติสุข หมู�ที่ 10

จ�างเหมาก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟHลทIติกคอนกรีต 

ขนาดกว�าง 5.80 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.04 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 498.8 ตารางเมตร

๒๑๙,๗๐๐ หมู�ที่ 10 กองช�าง

๘ ก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟHลทIติกคอ

นกรีต สายกลางหมู�บ�าน บ�านทุ�งวิเชต

 หมู�ที่ 11

จ�างเหมาก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟHลทIติกคอนกรีต 

ขนาดกว�าง 5.30 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.04 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 503.5 ตารางเมตร

๒๒๒,๔๐๐ หมู�ที่ 11 กองช�าง

๙ ซ�อมสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอยบ�านนายซอน) บ�านสวนดอกคํา 

หมู�ที่ 4 (จ�ายขาดเงินสะสม)

จ�างเหมาซ�อมสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง

4 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื่นที่

ไม�น�อยกว�า 124 ตารางเมตร

๖๔,๑๐๐ หมู�ที่ 4 กองช�าง

๑๐ ก�อสร�างร�องระบายน้ํา คสล.

(ซอย 10) บ�านสันมะเกลือ หมู�ที่ 5 

จ�างเหมาก�อสร�างร�องระบายน้ํา ขนาดปากกว�างเฉลี่ย 

0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 92 เมตร

๒๖๘,๒๐๐ หมู�ที่ 5 กองช�าง

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

(ซอย 10) บ�านสันมะเกลือ หมู�ที่ 5 

(จ�ายขาดเงินสะสม)

0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 92 เมตร

๑๑ ปรับปรุงถนน คสล. บ�านสันกลาง

หมู�ที่ 6 เชื่อม หมู�ที่ 7 บ�านทุ�งทอง

(จ�ายขาดเงินสะสม)

จ�างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยลาดยาง

แอสฟHลทIติกคอนกรีต ขนาดกว�าง 4 เมตร ยาวรวม

515 เมตร หนา 0.05 เมตร

๑,๑๐๙,๐๐๐ หมู�ที่ 6/

หมู�ที่ 7

กองช�าง

รวมยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ๓,๒๕๓,๑๐๐

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 ก�อสร�างระบบประปาบ�านปงคอบ

(กPองหิน) หมู�ที่ 9

จ�างเหมาก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน โดยการก�อสร�าง

ถังเก็บน้ําขนาดกว�าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และวางท�อ 

PVC เส�นผ�าศูนยIกลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 2,546 เมตร

๓๙๖,๐๐๐ หมู�ที่ 9 กองช�าง

(6

ยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด6านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล งน้ําเพื่อการเกษตร
พ.ศ.2559พ.ศ.2558



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.
๒ ขุดลอกเปลี่ยนทิศทางน้ํา แม�น้ําสอย 

(บริเวณสระน้ําหมู�บ�าน) บ�านทุ�งทอง 

หมู�ที่ 7 (จ�ายขาดเงินสะสม)

จ�างเหมาขุดเปลี่ยนทิศทางน้ํา ขนาดท�องกว�างเฉลี่ย 35 

เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาณดิน

ขุดไม�น�อยกว�า 6,160 ลูกบาศกIเมตร

๒๐๑,๐๐๐ หมู�ที่ 7 กองช�าง

๓ ก�อสร�างระบบประปาบริเวณที่ทําการ

 อบต.วิเชตนคร (กันเงิน)

จ�างเหมาก�อสร�างระบบประปา ขนาดกว�าง 3 เมตร ยาว 

3 เมตร สูง 7 เมตร

๕๐๓,๗๕๓ หมู�ที่ 1 กองช�าง

รวมยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ๑,๑๐๐,๗๕๓

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 อุดหนุนการไฟฟVาส�วนภูมิภาคอําเภอ เพื่อเปXนค�าใช�จ�ายในการขยายเขตไฟฟVาสาธารณะในพื้นที่ 468,000     ต.วิเชตนคร กองช�าง

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การไฟฟEาสาธารณะ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

๑ อุดหนุนการไฟฟVาส�วนภูมิภาคอําเภอ

แจ�ห�ม

เพื่อเปXนค�าใช�จ�ายในการขยายเขตไฟฟVาสาธารณะในพื้นที่

ตําบลวิเชตนคร

468,000     ต.วิเชตนคร กองช�าง

รวมยุทธศาสตร3ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ 468,000    
รวมยุทธศาสตร3ที่ ๑ ๔,๘๒๑,๘๕๓

(7
)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 -           

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 ทําแนวกันไฟป�า ประจําป� พ.ศ.2559 ร�วมกับหน�วยงานที่เกี่ยวข$องในพื้นที่ และหมู�บ$าน ๕๓,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด

พ.ศ.2559

๑. เพื่อให$ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม

๒. เพื่อจัดบริการสาธารณะด$านสิ่งแวดล$อม

ยุทธศาสตร+ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสร4างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม

ยุทธศาสตร+ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การอนุรักษ+ การฟ:;นฟู การเฝ>าระวัง และการป>องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม

๒. ภายใต4ยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนาด4านการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
- วัตถุประสงค+ของยุทธศาสตร+การพัฒนา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2558

๑ ทําแนวกันไฟป�า ประจําป� พ.ศ.2559 ร�วมกับหน�วยงานที่เกี่ยวข$องในพื้นที่ และหมู�บ$าน

ทําแนวกันไฟป�าในพื้นที่เสี่ยง

๕๓,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด

 อบต.

๒ บริหารจัดการขยะ (พลังชุมชนลดขยะ

มูลฝอย)

เป<นค�าใช$จ�ายในการบริหารจัดการขยะ ๒๐๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด

 อบต.

๓ อบรมทําปุ=ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ จัดอบรมทําปุ=ยหมักและน้ําหมักชีวภาพให$กับประชาชน

ในตําบลวิเชตนคร เพื่อลดขยะ

๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด

 อบต.

๔ โครงการปลูกต$นไม$เฉลิมพระเกียรติ เป<นค�าใช$จ�ายในการปลูก ดูแล บํารุง รักษา ฟCDนฟู ต$นไม$ 

ตามโครงการปลูกต$นไม$เฉลิมพระเกียรติ

๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด

 อบต.

๕ โครงการก�อสร$างฝายต$นน้ําลําธาร

แบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริ

เป<นต�าใช$จ�ายในการก�อสร$างฝายต$นน้ําลําธาร

ในตําบลวิเชตนคร

๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด

 อบต.

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ๔๐๓,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร+ที่ ๒ ๔๐๓,๐๐๐

(8)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 จัดตั้งศูนย�บริการผู�สูงอายุ จัดตั้งศูนย�บริการผู�สูงอายุประจําตําบลวิเชตนคร 30,000      ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ

สังคม

๒ ฝ(กอบรมการดูแลและฟ+,นฟูผู�พิการ จัดฝ(กอบรมการดูแลและฟ+,นฟูผู�พิการในตําบลวิเชตนคร 15,000      ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ

สังคม

๓ สํารวจตรวจเยี่ยมและสงเคราะห�

ผู�ด�อยโอกาส ผู�ไร�ที่พึ่ง ผู�พิการ 

ออกสํารวจ ตรวจเยี่ยม และสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส

ผู�ไร�ที่พึ่ง ผู�พิการ ผู�สูงอายุ ในตําบลวิเชตนคร

10,000      ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ

สังคม

ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู4พิการและผู4ด4อยโอกาส
พ.ศ.2558

๑. เพื่อจัดระเบียบสังคมของหมู$บ�าน/ตําบล ให�เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน

๒. เพื่อให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. ภายใต4ยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนาด4านสังคม / ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร4อย
- วัตถุประสงค+ของยุทธศาสตร+การพัฒนา

พ.ศ.2559

ผู�ด�อยโอกาส ผู�ไร�ที่พึ่ง ผู�พิการ 

ผู�สูงอายุ

ผู�ไร�ที่พึ่ง ผู�พิการ ผู�สูงอายุ ในตําบลวิเชตนคร สังคม

๔ ช$วยเหลือผู�ด�อยโอกาส/ไร�ที่พึ่ง ช$วยเหลือผู�ด�อยโอกาส/ผู�ไร�ที่พึ่ง ในพื้นที่ตําบลวิเชตนคร 50,000      ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ

สังคม

๕ อบรมให�ความรู�ด�านสิทธิ บทบาทสตรี

 ผู�สูงอายุ ผู�พิการ

จัดอบรมให�ความรู�ด�านสิทธิ บทบาทสตรี ผู�สูงอายุ และ

ผู�พิการ ในตําบลวิเชตนคร

15,000      ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ

สังคม

๖ เบี้ยยังชีพผู�ปBวยโรคเอดส� จ$ายเงินสงเคราะห�เพื่อการยังชีพผู�ปBวยโรคเอดส�ในพื้นที่ 

ต.วิเชตนคร

300,000    ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ

สังคม

๘ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต.วิเชตนคร

จ$ายเปDนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.วิเชตนคร ๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ

สังคม

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ๔๔๐,๐๐๐

(9)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 อุดหนุนโรงเรียนบ�านใหม$ผ�าขาว 

โครงการครูจ�างสอน

อุดหนุนโรงเรียนบ�านใหม$ผ�าขาวเพื่อเปDนค$าใช�จ$ายตาม

โครงการครูจ�างสอน

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๒ อุดหนุนโรงเรียนบ�านสวนดอกคํา 

โครงการครูจ�างสอน

อุดหนุนโรงเรียนบ�านสวนดอกคําเพื่อเปDนค$าใช�จ$ายตาม

โครงการครูจ�างสอน

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๓ อุดหนุนโรงเรียนบ�านสันมะเกลือ 

โครงการครูจ�างสอน

อุดหนุนโรงเรียนบ�านสันมะเกลือ เพื่อเปDนค$าใช�จ$ายตาม

โครงการครูจ�างสอน

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๔ อุดหนุนโรงเรียนบ�านใหม$เหล$ายาว 

โครงการครูจ�างสอน

อุดหนุนโรงเรียนบ�านใหม$เหล$ายาว เพื่อเปDนค$าใช�จ$ายตาม

โครงการครูจ�างสอน

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๕ อุดหนุนโรงเรียนบ�านปงคอบ 

โครงการครูจ�างสอน

อุดหนุนโรงเรียนบ�านปงคอบ เพื่อเปDนค$าใช�จ$ายตาม

โครงการครูจ�างสอน

๗๐,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การศึกษา

โครงการครูจ�างสอน โครงการครูจ�างสอน

๖ จัดงานวันเด็กแห$งชาติ ประจําปI 

2559

จัดกิจกรรมวันเด็กแห$งชาติ ๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๗ พัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบล

วิเชตนคร

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลวิเชตนคร ๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๘ รักการอ$าน จัดกิจกรรมรักการอ$านในพื้นที่ตําบลวิเชตนคร ๑๐๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๙ ส$งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปI 2559

ส$งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ศพด. ส$วนการศึกษา

๑๐ สนับสนุนค$าใช�จ$ายการบริหาร

สถานศึกษา (สนับสนุนอาหาร

กลางวันศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก)

สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหรือจ�างทําอาหาร

กลางวันให�กับเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

๔๒๕,๖๐๐ ศพด. ส$วนการศึกษา

๑๑ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให�กับเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

ระยะเวลา 280 วัน

๑๗๐,๒๔๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๑๒ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให�กับนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่

ตําบลวิเชตนคร จํานวน 5 โรง ระยะเวลา 260 วัน

๖๑๕,๖๘๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๑๓ อุดหนุนโรงเรียนบ�านใหม$ผ�าขาว 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุนให�โรงเรียนบ�านใหม$ผ�าขาว ตามโครงการ

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

๒๖๐,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา (10)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.

๑๔ อุดหนุนโรงเรียนบ�านสวนดอกคํา 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุนให�โรงเรียนบ�านสวนดอกคํา ตามโครงการ

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

๒๔๐,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๑๕ อุดหนุนโรงเรียนบ�านสันมะเกลือ 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุนให�โรงเรียนบ�านสันมะเกลือ ตามโครงการ

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

๓๓๒,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๑๖ อุดหนุนโรงเรียนบ�านใหม$เหล$ายาว

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุนให�โรงเรียนบ�านใหม$เหล$ายาว ตามโครงการ

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

๑๗๒,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๑๗ อุดหนุนโรงเรียนบ�านปงคอบ 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุนให�โรงเรียนบ�านปงคอบ ตามโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันนักเรียน

๑๘๐,๐๐๐ โรงเรียน ส$วนการศึกษา

๑๘ ปรับปรุงอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.วิเชตนคร

จ�างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค� โดยการติดตั้ง

เหล็กดัด ไม$น�อยกว$า 84 ตารางเมตร / ติดตั้งมุ�งลวด ไม$

น�อยกว$า 50 ตารางเมตร

๑๐๐,๐๐๐ หมู$ที่ 1 ส$วนการศึกษา/

กองช$าง

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

น�อยกว$า 50 ตารางเมตร

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ๓,๐๓๕,๕๒๐

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปI

 2558

จัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลวิเชตนคร ๑๐๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๒ ค$าใช�จ$ายในการจัดงานประเพณี

สงกรานต� ประจําปI 2559

จัดงานประเพณีสงกรานต� ๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๓ โครงการส$งเสริมทํานุบํารุงศาสนา 

ประจําปI 2559

เปDนค$าใช�จ$ายในการส$งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ๑๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๔ โครงการอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณี

ท�องถิ่น ประจําปI 2559

เปDนค$าใช�จ$ายในการอนุรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีต$าง ๆ

 ในพื้นที่ ต.วิเชตนคร

๑๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๕ โครงการอนุรักษ�ศิลปะและภูมิปVญญา

ท�องถิ่น ประจําปI 2559

เปDนค$าใช�จ$ายในการอนุรักษ�ศิลปะและภูมิปVญญาท�องถิ่น ๑๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

(11

ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปCญญาท4องถิ่น
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.
๖ อุดหนุนที่ทําการปกรองอําเภอแจ�ห$ม 

โครงการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจัดงานรัฐพิธี ประจําปI

งบประมาณ 2559 อําเภอแจ�ห$ม 

จังหวัดลําปาง

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ�ห$มในการจัดงานรัฐพิธี ๕,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๗ อุดหนุนที่ทําการปกรองอําเภอแจ�ห$ม 

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง

สักการะเจ�าพ$อพญาคําลือ ประจําปI 

2559 อําเภอแจ�ห$ม จังหวัดลําปาง

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ�ห$มในการจัดงาน

ประเพณีบวงสรวงสักการะเจ�าพ$อพญาคําลือ

๕๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ๒๓๕,๐๐๐

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุข

มูลฐาน

อุดหนุนให�คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานหมู$บ�าน

ในพื้นที่ ต.วิเชตนคร จํานวน ๑๑ หมู$บ�าน

๑๖๕,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด 

อบต.

๒ ฉีดวัคซีนปZองกันโรคพิษสุนัขบ�า 

ประจําปI พ.ศ.2559

ฉีดวัคซีนปZองกันโรคพิษสุนัขบ�าในสุนัข และแมว ในพื้นที่ 

ต.วิเชตนคร

๔๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงาน ปลัด

 อบต.

๓ รณรงค�ปZองกันโรคไข�เลือดออก จัดกิจกรรมรณรงค�ปZองกันโรคไข�เลือดออก / ฉีดพ$น

หมอกควัน กําจัดยุงลาย / กําจัดลูกน้ํายุงลาย

๑๐๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงาน ปลัด

 อบต.

๔ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� เช$น ทรายอะบท 

วัคซีน เจลล�างมือ เพื่อปZองกันและระงับโรคติดต$อ

๕๐,๐๐๐ อบต. สํานักงาน ปลัด

 อบต.

๕ โครงการแข$งขันกีฬาประจําตําบล 

ประจําปI 2559

จัดการแข$งขันกีฬาสําหรับเด็ก นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป เพื่อต$อต�านยาเสพติด และส$งเสริม

สุขภาพอนามัย

๑๐๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา

๖ โครงการแข$งขันกีฬาพื้นบ�านและ

กีฬาสาธิตผู�สูงอายุเพื่อสุขภาพ

จัดการแข$งขันกีฬาพื้นบ�าน และกีฬาสาธิตผู�สูงอายุเพื่อ

สุขภาพ

๕๕,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนการศึกษา (12

ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การปEองกันรักษาและส งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.
๗ เงินสมทบงบประมาณเข�าบัญชีระบบ

หลักประกันสุขภาพระดับท�องถิ่นหรือ

พื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.)

สบทบเข�าบัญชีหลักประกันสุขภาพระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่

 (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.)

๑๖๕,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด 

อบต.

๘ ก$อสร�างโรงฆ$าสัตว�ตําบลวิเชตนคร 

(กันเงิน)

จ�างเหมาก$อสร�างโรงฆ$าสัตว� ขนาดกว�าง 6.5 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 4.80 เมตร

๑,๒๐๐,๐๐๐ อบต. หมู$ที่ 3

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ๑,๘๗๕,๐๐๐

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การส งเสริมความเข4มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2558 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 ฝ(กอบรม/ซ�อมแผนปZองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประจําปI 

พ.ศ.2559

จัดซื้อฝ(กอบรม/ซ�อมแผนปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให�กับเจ�าหน�าที่ และ อปพร.

๖,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด 

อบต.

๒ ฝ(กอบรมอาสาสมัครปZองกันภัยฝBาย

พลเรือน (อปพร.) พ.ศ.2559

จัดฝ(กอบรบให�กับ อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

๑๕๐,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด 

อบต.

๓ รณรงค�ปZองกันและลดอุบัติเหตุช$วง

เทศกาลปIใหม$ พ.ศ.2559

จัดกิจกรรมรณรงค� ประชาสัมพันธ� ปZองกันและลด

อุบัติเหตุช$วงเทศกาลปIใหม$

๑๕,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด 

อบต.

๔ รณรงค�ปZองกันและลดอุบัติเหตุช$วง

เทศกาลสงกรานต� พ.ศ.2559

จัดกิจกรรมรณรงค� ประชาสัมพันธ� ปZองกันและลด

อุบัติเหตุช$วงเทศกาลสงกรานต�

๑๕,๐๐๐ ต.วิเชตนคร สํานักงานปลัด 

อบต.

๕ จัดทําแผนชุมชน จัดประชุมประชาคมหมู$บ�าน เพื่อจัดทําแผนชุมชน ๑๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส$วนสวัสดิการ

สังคม

๖ D.A.R.E จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับยาเสพติดแก$เด็กนักเรียน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน สํานักงานปลัด 

อบต.

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ๒๑๑,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร+ที่ ๓ ๕,๗๙๖,๕๒๐

(13



๑. เพื่อแก�ไขป�ญหาความยากจน สร�างงาน สร�างรายได� ให�กับประชาชน

๒. เพื่อดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 ฝ-กอบรมอาชีพด�านเกษตรกรรม จัดฝ-กอบรมอาชีพด�านเกษตรกรรมให�เกษตรกรในตําบล

วิเชตนคร

๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ

สังคม

๒ ฝ-กอบรมอาชีพด�านคหกรรม จัดฝ-กอบรมอาชีพด�านคหกรรม ๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ

สังคม

๔. ภายใต,ยุทธศาสตร/และแนวทางการพัฒนาด,านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค/ของยุทธศาสตร/การพัฒนา

ยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส งเสริมอาชีพและเสริมรายได,แก ประชาชน
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

๓ ฝ-กอบรมอาชีพด�านหัตถกรรม ฝ-กอบรมอาชีพให�แก2ผู�สูงอายุในพื้นที่ ต.วิเชตนคร ๑๕,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ

สังคม

๔ ฝ-กอบรมอาชีพสตรี จัดฝ-กอบรมอาชีพให�กับสตรีในตําบลวิเชตนคร ๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ

สังคม

๕ พัฒนาผลิตภัณฑ>ชุมชน เป?นค2าใช�จ2ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ>ชุมชนของกลุ2ม

อาชีพในตําบลวิเชตนคร

๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ

สังคม

๖ เศรษฐกิจพอเพียง เป?นค2าใช�จ2ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ

สังคม

๗ เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจํา

ศูนย>ถ2ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลวิเชตนคร

เพื่อจ2ายเป?นค2าเบี้ยประชุม ๘,๔๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ

สังคม

(14



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ภ งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.
๘ ฝ-กอบรมให�ความรู�การทําเกษตร

อินทรีย>

จัดฝ-กอบรมให�ความรู�การทําเกษตรอินทรีย>ให�เกษตรกร

ในตําบลวิเชตนคร

๒๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร ส2วนสวัสดิการ

สังคม

รวมยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ๑๔๓,๔๐๐

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอแจ�ห2ม โครงการออกร�าน

แสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ�ห2มในการออกร�าน

แสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัด

ลําปาง

๕,๐๐๐ จ.ลําปาง ส2วนสวัสดิการ

สังคม

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส งเสริมการตลาดและการใช,สินค,าท,องถิ่น

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและ

งานกาชาด จังหวัดลําปาง ประจําปH 

2559 อําเภอแจ�ห2ม จังหวัดลําปาง

ลําปาง

รวมยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 5,000       

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 ก2อสร�างสวนสาธารณะ

บ�านใหม2ผ�าขาว หมู2ที่ 3

(จ2ายขาดเงินสะสม)

จ�างเหมาก2อสร�างสวนสาธารณะ โดยขุดดินพร�อมขนย�าย

 ปริมาณดินขุดตักไม2น�อยกว2า 19,000 ลูกบาศก>เมตร

480,600   หมู2ที่ 3 กองช2าง

รวมยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ 480,600   
รวมยุทธศาสตร/ที่ ๔ ๖๒๙,๐๐๐

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร/ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส งเสริมการท องเที่ยว

(15



๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบล ให�มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนําระบบคุณธรรม จริยธรรม

๒. เพื่อจัดบริการสาธารณด�านสิ่งแวดล�อม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 ค�าประโยชน�ตอบแทนอื่นเป/นกรณี

พิเศษ

เพื่อจ�ายเป/นค�าประโยชน�ตอบแทนอื่นเป/นกรณีพิเศษ  

สําหรับพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง 

ของ อบต.วิเชตนคร

๓๕๐,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๒ โครงการฝ8กอบรมการเสริมสร�าง

คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร

องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

จัดฝ8กอบรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม ให�แก�

บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร

๑๕,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๕. ภายใต,ยุทธศาสตร/และแนวทางการพัฒนาด,านการบริหารและพัฒนาองค/กร
- วัตถุประสงค/ของยุทธศาสตร/การพัฒนา

ยุทธศาสตร/ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

อําเภอแจ�ห�ม จังหวัดลําปาง ประจําป9

 2559

๓ โครงการฝ8กอบรมและศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ ประจําป9งบประมาณ 

2559

จัดฝ8กอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให�แก�บุคลากร

ในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร

๔๐๐,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๔ อบรมผู�ประกอบการเพื่อให�ความรู�

และความเข�าใจด�านรายได�ที่จัดเก็บ

เองและรายได�จัดเก็บตามข�อบัญญัติ

องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

ประจําป9งบประมาณ 2559

จัดอบรมผู�ประกอบการเพื่อให�ความรู�และความเข�าใจ

ด�านรายได�ที่จัดเก็บเองและรายได�จัดเก็บตามข�อบัญญัติ

องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร ประจําป9

งบประมาณ 2559 แก�ผู�ประกอบการ

๑๐,๐๐๐ ต.วิเชตนคร กองคลัง

รวมยุทธศาสตร/ที่  ๕  แนวทางการพัฒนาที่  ๑ ๗๗๕,๐๐๐

(16



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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 จัดซื้อเก�าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จัดซื้อเก�าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง มีพนักพิง โครงขาเหล็ก 

ขนาดกว�าง 1,949 มม. ลึก 500 มม. สูง 730 มม. 

จํานวน 2 ชุด

๕,๘๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๒ จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง บุหนังเทียม

มีเท�าแขน ปรับสูงต่ําด�วยโชLคไฮโดรลิค ขนาดกว�าง

64 ซม. ลึก 62 ซม. สูง 98 ซม. จํานวน 5 ตัว

๑๒,๕๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต./ส�วน

สวัสดิการ

สังคม/กองช�าง

๓ จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานพนักพิงสูง จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานพนักพิงสูง ชนิดเบาะหนัง 

ขนาดกว�าง 64 ซม. ลึก 77 ซม. สูง 113 ซม. 

ปรับสูงต่ําด�วยโชLคไฮโดรลิค ชนิดขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

๘,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต./กองคลัง

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร/ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช, และสถานที่ปฏิบัติงาน

ปรับสูงต่ําด�วยโชLคไฮโดรลิค ชนิดขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

พร�อมล�อเลื่อน จํานวน 2 ตัว

๔ จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสารบานพับ 

แบบ 2 บานเปQด

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสารบานพับ แบบ 2 บานเปQด 

ขนาดกว�าง 916 มม. ลึก 458 มม. สูง 1,830 มม. 

พร�อมฐาน จํานวน 13 ตู�

๕๒,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต./กอง

คลัง/ส�วน

การศึกษาฯ/

ส�วนสวัสดิการ

สังคม/กองช�าง

๕ จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน

กระจกใส

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ขนาดกว�าง

 1,187 มม. ลึก 408 มม. สูง 878 มม. พร�อมฐาน 

จํานวน 3 ตู�

๑๑,๗๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต./กองคลัง

๖ จัดซื้อโตLะทํางาน (ระดับ 7-9) จัดซื้อโตLะทํางาน (ระดับ 7-9) หน�าโตLะไม�อัด 

โครงขาเหล็กพ�นสีดํา มีลิ้นชักเก็บของ 4 ลิ้นชัก 1 บาน

ประตูเปQด ขนาดกว�าง 150 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 

78 ซม. จํานวน 3 ตัว

๑๖,๕๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

(17



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.
๗ จัดซื้อโตLะพับอเนกประสงค� จัดซื้อโตLะพับอเนกประสงค� หน�าบุโฟเมก�าสีขาว 

ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พับเก็บได� ขนาดกว�าง 180 ซม. 

ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 10 ตัว

๒๕,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๘ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 (จอขนาดไม�น�อยกว�า 18.5 นิ้ว) จํานวน 

4 เครื่อง

๙๒,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต./ส�วน

สวัสดิการ

สังคม/กองช�าง

๙ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร� 

สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร� สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 

จํานวน 1 เครื่อง

๓,๑๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๑๐ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ[า 

ขนาด 800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ[า ขนาด 800 VA จํานวน 

4 เครื่อง

๑๒,๔๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต./กองช�าง

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ขนาด 800 VA 4 เครื่อง  อบต./กองช�าง

๑๑ สํารวจความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต�อการให�บริการขององค�การ

บริหารส�วนตําบลวิเชตนคร

จ�างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบล

วิเชตนคร

๒๐,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๑๒ จัดซื้อเครื่องถ�ายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

จัดซื้อเครื่องถ�ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเร็ว 40 แผ�นต�อนาที จํานวน 2 เครื่อง

๓๖๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง/ส�วน

สวัสดิการสังคม

๑๓ จัดซื้อรถจักรยานยนต� ขนาด 

120 ซีซี แบบเกียร�ธรรมดา

จัดซื้อรถจักรยานยนต� ขนาด 120 ซีซี แบเกียร�ธรรมดา

 จํานวน 1 คัน

๕๒,๐๐๐ อบต. กองคลัง

๑๔ จัดซื้อชั้นวางรองเท�านักเรียน

แบบเหล็ก 3 ชั้น

จัดซื้อชั้นวางรองเท�านักเรียนแบบเหล็ก 3 ชั้น ยาว 

150 ซม. จํานวน 4 อัน

๑๔,๐๐๐ อบต. ส�วนการศึกษาฯ

๑๕ จัดซื้อตู�เหล็กเก็บกระเป^านักเรียน 

แบบไม�มีฝาปQด

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บกระเป^านักเรียน แบบไม�มีฝาปQด 

ชนิด 9 ช�อง ขนดกว�าง 915 มม. ลึก 457 มม. 

สูง 915 มม. จํานวน 9 ตู�

๒๙,๒๕๐ อบต. ส�วนการศึกษาฯ

๑๖ จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 12 ตัว ๑๘,๙๖๐ อบต. ส�วนการศึกษาฯ (18



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.

๑๗ จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 12 ตัว ๑๖,๒๐๐ อบต. ส�วนการศึกษาฯ

๑๘ จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED 

ขาว-ดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED ขาว-ดํา 

(30 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง

๑๔,๖๐๐ อบต. ส�วนการศึกษา

ฯ/ส�วน

สวัสดิการสังคม

๑๙ จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED สี จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED สี แบบ Network ๓๒,๐๐๐ อบต. ส�วน

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

๑๙ จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED สี

 แบบ Network

จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED สี แบบ Network 

จํานวน 2 เครื่อง

๓๒,๐๐๐ อบต. ส�วน

การศึกษา/

ส�วนสวัสดิการ

สังคม

๒๐ จัดซื้อเครื่องพ�นหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพ�นหมอกควัน ขนาดเครื่องยนต�ไม�น�อยกว�า

 25 แรงม�า จํานวน 1 เครื่อง

๕๙,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๒๑ จัดซื้อกระดานบอร�ดแบบมีขาและล�อ จัดซื้อกระดานบอร�ดแบบมีขาและล�อ ขนาดกระดาน 

80x120 ซม. จํานวน 1 อัน

๓,๔๕๐ อบต. ส�วนสวัสดิการ

สังคม

๒๒ จัดซื้อตู�เก็บแบบฟอร�ม 15 ลิ้นชัก จัดซื้อตู�เก็บแบบฟอร�ม 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู� ๔,๐๐๐ อบต. ส�วนสวัสดิการ

สังคม

๒๓ จัดซื้อตู�เอกสาร 4 ลิ้นชัก จัดซื้อตู�เอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู� ๔,๐๐๐ อบต. ส�วนสวัสดิการ

สังคม
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.

๒๔ จัดซื้อโตLะทํางาน (ระดับ 3-6) จัดซื้อโตLะทํางาน (ระดับ 3-6) หน�าโตLะไม�อัด โครงขา

เหล็กพ�นสีดํา มีลิ้นชักเก็บของ 1 ลิ้นชัก 2 บานประตูเปQด

 จํานวน 3 ตัว

๑๒,๐๐๐ อบต. ส�วนสวัสดิการ

สังคม/กองช�าง

๒๕ จัดซื้อกล�องถ�ายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล ความละเอียด 

16 ล�านพิกเซล

จัดซื้อกล�องถ�ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 

16 ล�านพิกเซล จํานวน 1 กล�อง

๑๐,๐๐๐ อบต. กองช�าง

๒๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โนLตบุ�ค 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โนLตบุ�ค สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

๑๗,๐๐๐ อบต. กองช�าง

๒๗ จัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก 

(INKJET Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 

1 เครื่อง

๔,๓๐๐ อบต. กองช�าง

๒๘ จัดซื้อชุดรับแขก (กันเงิน) จัดซื้อชุดรับแขก แบบ 3 ที่นั่ง พร�อมหมอน 3 ใบ ๕๑,๘๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

๒๘ จัดซื้อชุดรับแขก (กันเงิน) จัดซื้อชุดรับแขก แบบ 3 ที่นั่ง พร�อมหมอน 3 ใบ 

จํานวน 1 ตัว แบบ 1 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว โตLะกลาง

พร�อมกระจก จํานวน 1 ตัว

๕๑,๘๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๒๙ จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 

(กันเงิน)

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 15 ตัว ๒๐,๒๕๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๓๐ จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต

(กันเงิน)

จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง ๑๙,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๓๑ จัดซื้อโทรทัศน� แอลอีดี ขนาด

32 นิ้ว (กันเงิน)

จัดซื้อโทรทัศน� แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๒๖,๐๐๐ อบต. สํานักงานปลัด

 อบต.

๓๒ ก�อสร�างถนน คสล. พร�อมลาน คสล.

 ที่ทําการ อบต.วิเชตนคร (กันเงิน)

จ�างเหมาก�อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง 5 เมตร ยาว

รวม 295 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า

 1,475 ตารางเมตร / ก�อสร�างลาน คสล. ขนาดกว�าง 

20 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่

ไม�น�อยกว�า 1,020 ตารางเมตร

๑,๑๒๙,๐๐๐ หมู�ที่ 1 กองช�าง
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน วย
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.

๓๓ ก�อสร�างห�องน้ําสาธารณะที่ทําการ 

อบต.วิเชตนคร (กันเงิน)

จ�างเหมาก�อสร�างห�องน้ํา ขนาดกว�างเฉลี่ย 1.75 เมตร 

ยาว 8.75 เมตร

๑๕๐,๐๐๐ หมู�ที่ 1 กองช�าง

๓๔ ก�อสร�างรั้วพร�อมประตูที่ทําการ 

อบต.วิเชตนคร (กันเงิน)

จ�างเหมาก�อสร�างรั้ว ขนาดสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาวรวม

 287 เมตร พร�อมประตู จํานวน 5 ชุด

๙๗๐,๐๐๐ หมู�ที่ 1 กองช�าง

๓๕ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค� (ที่ทํา

การ อบต.วิเชตนคร)

จ�างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค� โดยการติดตั้ง

เหล็กดัด ไม�น�อยกว�า 119 ตารางเมตร / ติดตั้งมุ�งลวด 

ไม�น�อยกว�า 4 ตารางเมตร

๑๑๗,๐๐๐ หมู�ที่ 1 กองช�าง

๓๖ ก�อสร�างอาคารอเนกประสงค� (ที่ทํา

การ อบต.วิเชตนคร)

จ�างเหมาก�อสร�างอาคารอเนกประสงค� 2 ชั้น กว�าง 21 

เมตร ยาว 29 เมตร สูง 7.50 เมตร

๔,๐๙๒,๐๐๐ หมู�ที่ 1 กองช�าง

รวมยุทธศาสตร/ที่  ๕  แนวทางการพัฒนาที่  ๒ ๘,๒๕๙,๘๑๐
รวมยุทธศาสตร/ที่  ๕ ๙,๐๓๔,๘๑๐

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

รวมยุทธศาสตร/ที่  ๕ ๙,๐๓๔,๘๑๐
รวมยุธศาสตร/ทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร/ ๒๐,๖๘๕,๑๘๓
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