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ส่วนที ่1 
บทน า 

ประกอบด้วย 
1. บทน า 
2. วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
3. ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
4. ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

---------------------------- 
1.1 ลักษณะของการติดตามแผนการด าเนินงาน 

“ แผนการด าเนินงาน ” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ
กิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือให้ทราบถึงกิ จกรรมพัฒนาใน
พ้ืนที่การด าเนินการ 

แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มาจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นตัวก าเนิดทิศทางใน
การด าเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที ่

“การติดตามแผนการด าเนินงาน”    เป็นการติดตามแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การด าเนินการ   

ดังนั้น การติดตามแผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการพัฒนาจริง 
2. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามแผนการด าเนินงาน 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผย

ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหาร  ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย  
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
1.3 ประโยชน์ของการติดตามแผนการด าเนินงาน 

1. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ในการด าเนินการที่ชัดเจน 
2. สะดวกต่อการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. สามารถทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
5. สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนจริงใน 

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไร 
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ส่วนท่ี 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
   ประกอบด้วย 

  1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
  2. บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
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บัญชีสรุปผลด าเนินโครงการรอบ 6 เดือนแรก 
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา   อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการตาม
แผนด าเนินงาน 

จ านวน
งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน
โครงการที่

ด าเนินงานจริง 

จ านวน
งบประมาณ

(บาท) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

16 3,034,100 - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 347,500 0 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 28 9,226,799 8 4,532,036 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 250,000 1 43,500 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

47 5,390,109 36 2,902,819.04 

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

9 449,069 2 60,775 
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ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  
1.1.1  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
1.1.2  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
1.1.3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
1.1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพักสาย
ศาลากลางบ้าน 
- สายแยกถนน
เส้นกลางบ้าน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักสายศาลา
กลางบ้าน  - สายแยกถนนเส้น
กลางบ้าน  หมู่ที่  6 บ้านโคกคอย  โดยมี
รายละเอียด 

-  ปริมาณงาน  ขุดวางท่อ  คสล .( ชั้น
3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร
จ านวน  237  ท่อน  พร้อมบ่อพัก
จ านวน  34  บ่อตะแกรงเหล็กปิดฝา
บ่อ 34 ชุด 

-  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย  

-  รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต .
เชียงดาก าหนด 

398,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

2 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง   หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นฯลฯ 

200,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

3 ก่อสร้างศาลา
พักญาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างศาลาพักญาติ  บริเวณเมรุเผาศพ
หมู่ที ่3 โดยมีปริมาณงาน 
- ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 72.00  ตารางเมตร   
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1
ป้าย  
- รายละเอียดตาม แบบแปลนที่  อบต .
เชียงดาก าหนด 

175,200 - ยังไม่
ด าเนินการ 

4 ก่อสร้างเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเชียง
ดา) 

เพ่ือก่อสร้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเชียงดา  ปริมาณงานฐาน
ของเสาธงขนาดกว้าง  1.50เมตร  ยาว
1.50 เมตร  และความสูงของเสาธงจาก
ฐานไม่น้อยกว่า   6  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงดาก าหนด 

16,700 - ยังไม่
ด าเนินการ 

5 ปรับปรงเมรุเผา
ศพ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเมรุเผาศพ   ป่า
ช้าสาธารณะประโยชน์บ้านบึง
ส าราญ  หมู่ที่ 3  
- ต่อเติมหลังคาบริเวณทางข้ีนเมรุเผาศพ
ปริมาณงาน  หลังคาขนาดกว้าง 5.00
เมตรยาว 10 .00 เมตร  พ้ืนที่ปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า   50.00  ตารางเมตร   โดย
มีรายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต .
เชียงดาก าหนด  

100,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

6 ปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเชียงดา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงดาปริมาณงาน
รวมพ้ื นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 12.59 
ตร.ม. พร้อมทาสี โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด 

58,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

 



- 9 - 
 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

7 ก่อสร้างถนน  
คสล.  ซอย
นางฉวีวรรณ 

 

เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยนางฉวีวรรณ หมู่ที ่7 
- ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 . 00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ถมไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50เมตรพ้ืนที่  คสล.ไม่
น้อยกว่า 120.00  ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.เชียงดา
ก าหนด 

68,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

8 ก่อสร้าง
ถนน คสล. ส
ายเชียงดา -
 หนองอ้ัว หมู่
ที ่1 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้างถนน  
คสล. สายเชียงดา - หนองอ้ัว หมู่ที ่1 
- ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว
100.00เมตร  หนา0.15 เมตรถมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย  0.50 เมตรพ้ืนที่  คสล .ไม่
น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย  
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.เชียงดา
ก าหนด 

353,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

9 ก่อสร้าง
ถนน คสล. ส
ายหลังบ้าน
นางกอง - วัง
แคน หมู่ที่ 7 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้าง
ถนน  คสล .  สายหลังบ้านนางกอง  - วัง
แคน หมู่ที ่7  โดยมีรายละเอียด 
- จุดที่  1 ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง  3.00
เมตร  ยาว  65 .00  เมตรหนา  0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 195 .00
ตารางเมตร  พร้อมถมไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร  
- จุดที่  2   ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว
72.00 เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  288 .00  ตาราง
เมตร  พร้อมถมไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย
งบประมาณ 114,000 บาท 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต .เชียงดา
ก าหนด  

 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

10 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้าน
นางสมหมาย - 
วัดป่า 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้าง
ถนน คสล . สายบ้านนางสมหมาย -  
วัดป่า หมู่ที่ 3  โดยมีรายละเอียด 
-  ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง  4.00
เมตร  ยาว  153 . 00  เมตร
หนา  0 . 15  เมตรหรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 612.00ตาราง
เมตร  พร้อมถมไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
1 ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต .
เชียงดาก าหนด  

352,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

11 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายอ่าง
น้ าพาน – ท่า
แสนสข ุ

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้าง
ถนน คสล . สายสาย อ่างน้ าพาน – 
บ้านท่าแสนสขุ  หมู่ที่  1   โดยมี
รายละเอียด 
-  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  4.00
เมตร  ยาว  150 . 00  เมตร
หนา  0 . 15  เมตรหรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00ตาราง
เมตรพร้อมถมไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
1 ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต .
เชียงดาก าหนด  

339,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

12 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทับถนน คสล.
เดิม จากเชียง
ดา - เหล่าม่วง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน คสล .เดิม จากเชียง
ดา–เหล่าม่วง หมู่ที ่5 โดยมีรายละเอียด 
-  ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง  5 . 00
เมตร  ยาว  210 . 00  เมตร
หนา  0.04 เมตรหรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า1,050.00ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพั นธ์โครงการ  1 
ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต .เชียง
ดาก าหนด  

352,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

13 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย
ส าหรับก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทับถนน คสล.
เดิมบ้านนาย
บุญจันทร์ -
 บ้านนางวันนา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล.เดิมบ้านนายบุญจันทร์  - บ้าน
นางวันนา หมู่ที่ 8 โดยมีรายละเอียด 
-  ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง  5 . 00
เมตร  ยาว  210 . 00  เมตร
หนา  0.04 เมตรหรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า1,050.00ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 
ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต .เชียง
ดาก าหนด  

352,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

14 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ข้าง
โรงเรียน -
 หนองเบือ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ข้างโรงเรียน - หนองเบือ  หมู่ที ่2   
- ปริมาณงาน  ลงลูกรังพร้อมเกลี่ย
ตกแต่ง  ขนาดกว้าง  4.00  เมตรยาว
1,000 .00 เมต รพ้ืนที่ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 4,000.00 ตร.ม. โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด 

11,400 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

15 เจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า
ทดแทนด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์  บ้านโนน
สมบูรณ์  หมู่ที่ 4  โดยมีรายละเอียด 
- เจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อ
กว้าง  6  นิ้ว  ลึกไม่น่อยกว่า 60 .00
เมตร  จ านวน  2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าแบบซับเมิร์สดีซีบัสเลส
1500 w  110 v ขนาด 1.5 แรง   
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด  330  -
400  w / 40  v จ านวน 4 แผง
จ านวน 2 ชุด 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต .
เชียงดาก าหนด 

110,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

16 เงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง 
(ค่า K) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก าหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้  (ค่า  K ) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่กค (กวจ .)
จภจถ./ว110 ลงวันที่5มีนาคม 2561
เรื่อง  ซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้  (ค่า  K) ไว้ในสัญญา
ก่อสร้าง 

50,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางการพัฒนา   
2.1.1   ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
2.1.2   เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างลาน
ตากข้าว/
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้าง ลาน
ตากข้าว /ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ ์หมู่ที่ 4 โดยมีรายละเอียด 
- กรุยทางถางป่า ขนาดกว้าง 20.00 
เมตร  ยาว 30.00 เมตร 
-  เทคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาด
กว้าง  20.00เมตร  ยาว 20.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า40.00 ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต .
เชียงดาก าหนด  

239,500 - ยังไม่
ด าเนินการ 

2 โครงการ
อบรมให้
ความรู้งาน
หัตถกรรม   

 ิเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้
ความรู้งานหัตถกรรม   โดยมี
ค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม   ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ฯลฯ 

20,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

3 จัดตั้งกลุ่ม
แปรรูปปลาร้า
ข้ามปี   

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดตั้ง
กลุ่มแปรรูปปลาร้าข้ามปี   โดยมี
ค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม   ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ฯลฯ 

20,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

4 โครงการ
ถ่ายทอด
ความรู้การ
ผลิตน้ ายาไล่
แมลงศัตรูพืช 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอด
ความรู้การผลิตน้ ายาไล่แมลง
ศัตรูพืช  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม   ค่าวัสดุ   เครื่องเขียน   และ
อุปกรณ ์ 

28,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

5 โครงการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดและ
การผลิตน้ า
หมักชีวภาพ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัด เม็ดและการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ   โดยมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรมค่าวัสดุเครื่องเขียน   และ
อุปกรณ์ฯลฯ 

40,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 แนวทางการพัฒนา 
3.1.1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.1.3  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
3.1.4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
3.1.5  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4,543,200 2,525,400 งบคงเหลือ
2,017,8000 

2 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ 1,257,600 643,200 ยังไม่ด าเนินการ
614,400 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   84,000 49,000 ยังไม่ด าเนินการ
35,000 

4 กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ   เช่น  ป้ายกิจกรรม  ค่าจัดท า
เอกสารประกอบกิจกรรม   ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

5 ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบล
สร้างคอม  ส าหรับด าเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ป ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณพ .ศ.
2565เช่นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ครุภัณฑ ์จ้างเหมาบริการและอ่ืนๆ 

32,000 32,000   

6 โครงการ
แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเช่น  ป้าย
โครงการ  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มฯลฯ  

20,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

7 โครงการ
แข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  ป้าย
โครงการ  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฯลฯ 

20,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

8 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ของ  ศพด . บ้านเชียง
ดา  จ านวน   319 ,340บาท  และ  ศพด .บ้าน
แมดจ านวน    290,830 บาท  เช่น  ค่าวัสดุ
รายหัวค่าอาหารกลางวัน   ค่าหนังสือเรียน   ค่า
อุปกรณ์การเรียน   ค่าเครื่องแบบนักเรียน   ค่า
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ฯลฯ 

527,010 233,700 งบคงเหลือ
355,910 

9 วัสดุงาน
บ้านงาน
ครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  และอาหารเสริมนม ดังนี้  
1.  อาหารเสริม (นม)  
1 . 1  โรงเรียนบ้านเชียงดา 134 คน X 
7.37 บาท X260 วัน=256,771 บาท 
1.2  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 112  คน
X7.37 บาท X 260 วัน  =  214,614 บาท 
1 . 3  ศพด . บ้านเชียงดา 46 คน X7 . 37  
X 260 วัน = 88,145  บาท 
1 . 4  ศพด . บ้านแมด 42 X7 . 37 X260
วัน =  80,480  บาท 
2. วัสดุคงทน  เช่น   แก้วน้ า   จานรอง  ซ้อน
ส้อม  ฯลฯ   และวัสดุสิ้นเปลืองเช่น  ไม้กวาด
เขง่ มุ้ง ผ้าปูที่นอนฯลฯจ านวน 50,000  บาท 

750,009 257,788
.60 

งบคงเหลือ
492,220.

40 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

10 เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนในสังกัด  สพฐ. ที่
อยู่ในเขตรับผิดชอบของ  อบต.เชียงดา
ส าหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  

1.  โรงเรียนบ้านเชียงดา  นักเรียน
จ านวน  134  คนมื้อละ  21  บาท
จ านวน 200วัน  เป็นเงิน  562 ,800 
บาท 
2 .  โรงเรียน บ้านแมด   นักเรียน
จ านวน  112  คน  มื้อละ  21 บาท
จ านวน 200 วัน  เป็น
เงิน 470,400 บาท 

1,033,200 699,977 งบคงเหลือ 
333,223 

11 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสุขภาพ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสุขภาพ   ในการสืบสานพระราช
ปณิธานด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ  
20,000บาท 

160,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

12 โครงการสัตว์
ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  กรม
พระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
โครงการสัตว์ปลอดโ รค  คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี   

 

50,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

13 โครงการส ารวจ
ข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  กรม
พระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ   เช่น   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าอาหารว่างฯลฯ  เป็นไป
ตามราะเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬา   และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

15,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

14 โครงการอบรมให้
ความรู้ป้องกัน
โรคเอดส์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์  โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ฯลฯ 

20,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

15 ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท .  ,
ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนต าบล /พนักงานจ้าง  ค่า
ป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น  

120,000 
 

90,970 งบคงเหลือ 

20,130 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

16 โครงการ
ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 
ผู้ป่วยติด
เตียง 
ต่อเนื่องที่
บ้าน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการดูแล
ผู้สูงอ ายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยติด
เตียง ต่อเนื่องที่บ้าน 

21,780 
 

- ยังไม่
ด าเนินการ 

17 โครงการ
พัฒนาการ
จ่ายเบี้ยยัง
ชีพ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
พัฒนาการจ่ายเบี้ยยังชีพ   โดยมี
ค่าใช้จ่าย   เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการ
ฝึกอบรม   ค่าวัสดุ   เครื่องเขียน   และ
อุปกรณ ์ ฯลฯ  

10,000 
 

- ยังไม่
ด าเนินการ 

18 โครงการ
พัฒนาสตรี
และ
ครอบครัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว  โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ฯลฯ 

25,000 - ยังไม่ด าเนิการ 

19 โครงการ
ศูนย์สามวัย  
สานใยรัก
แห่ง
ครอบครัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ ศูนย์
สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว โดยมี
ค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ฯลฯ 

25,000 - ยังไม่ด าเนิการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

20 จัดงานวัน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดง านวัน
ผู้สูงอายุ   เช่น   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ 

30,000 - ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

21 โครงการ
แข่งขันกีฬา  
เยาวชน
ประชาชน
ต าบลเชียง
ดา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต าบลเชียงดาเช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
, ค่าตอบแทนกรรมการฯลฯ 

150,000 - ยังไม่ด าเนิการ 

22 กิจกรรม
วันเเข่งเรือ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
แข่งเรือ   เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ 

40,000 - ยังไม่ด าเนิการ 

23 กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง   เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่า
ป้ายกิจกรรม  ฯลฯ 

100,000 - ไม่ได้
ด าเนินการ 

24 โครงการจัด
งานวัน
เข้าพรรษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา/แห่เทียนพรรษา 

30,000 - ยังไม่ด าเนิการ 

25 โครงการ
เฉลิมฉลอง
วันก่อตั้ง
เมือง
อุดรธานี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิม
ฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี  เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่ารถ
โดยสาร 

20,000 - ไม่ได้
ด าเนินการ 

26 โครงการ
ประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ   เช่น  ค่า
จัดสถานที ่ค่าป้ายงาน  ฯลฯ 

50,000 - ยังไม่ด าเนิการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

27 โครงการ
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ของดีอ าเภอ
สร้างคอม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการร่วม
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดี
อ าเภอสร้างคอม 

50,000 - ไมไ่ด้ด าเนิการ 

28 โครงการ
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
โดยใช้
หลักธรรม
ทาง
พระพุทธศา
สนา 
(หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(หมู่บ้านรักษาศีล ๕) 

13,000 - ยังไม่ด าเนิการ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 แนวทางการพัฒนา 
4.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
4.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
4.1.3  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมในการบริการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

150,000 43,500 งบคงเหลือ
106,500 

2 โครงการอาสา  
สมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน ส าหรับโครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

40,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุ มารี  เช่น   ค่าป้าย
โครงการค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 

50,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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5.1 แนวทางการพัฒนา 
5.1.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  
5.1.2  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา  
5.1.3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
5.1.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่
พนักง านจ้าง  กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 
ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย  

98,000 23,092 งบคงเหลือ
74,908 

2 เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 

14,000 1,960 งบคงเหลือ
10,240 

3 เงินช่วยเหลือ
งบประมาณ
รายจ่าย
เฉพาะการ
ประปา 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเห ลือกิจการประปา
หมู่บ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การบริหารจัดการและบ ารุงรักษาประปา
หมู่บ้าน  พ.ศ.  2548 

5,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

4 เงินช่วยเหลือ
งบประมาณ
รายจ่าย
เฉพาะการ
โครงการอื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์   ตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่า
ด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยาย
บริการไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ  อปท.  พ.ศ.  2547 

5,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

5 เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า 

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน  สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพพ้ืนที่ต าบลเชียงดา 

55,000 27,500 งบคงเหลือ
27,500 

6 รายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน 

เพ่ือจ่ายเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน  สมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพพ้ืนที่ต าบลเชียงดา 

466,500 438,594
.34 

งบคงเหลือ
27,925. 

62 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

7 เงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพ่ือเป็นหลักประกัน
ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นท่ีพ้นหรือออกจากราชการ
และมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ
บ านาญ โดยค านวณจากประมาณการ
รายรับตามข้อบัญญัติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   ทุก
หมวด  ทุกประเภท    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้จ่ายในอัตราร้อยละ 2   

347,000 347,000  

8 ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท . 
เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการเปิดซอง
สอบราคา, ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ
งานจ้าง , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง , ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล /
พนักงานจ้าง 

343,000 90,970 ยังไม่ด าเนินการ 

252,030 

 

9 ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน 

35,000 
 

720 ยังไม่ด าเนินการ 

34,280 

10 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ต าบล 

378,000 184,400 งบคงเหลือ
193,600 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

11 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 

70,000 
 

13,350 งบคงเหลือ
56,650 

12 ค่าจ้างเหมา
บริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับ
จ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง   ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลง  ซ่อมแซม ต่อ
เติม เสริมสร้างวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   เช่น   จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาด   จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย   จ้างเหมาแบก
สัมภาระ   จัดท าเอกสาร   ล้างอัดฟิล์ม
ส ารวจ  จัดเก็บข้อมูล  ฯลฯ 

72,200 
 

72,200 โอนเพิ่ม 

72,200 

13 รายจ่าย
เกี่ยวกับการ
รับรองและพิธี
การ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ฯ 

40,000 7,500 งบคงเหลือ
35,500 

14 รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บเล่ม
หนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่ม
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   

15,000 12,400 3,600 

15 ค่าจัดท า
ประกันภัย
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงดา  เช่น รถยนต์ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การ
แพทย  ครุภัณฑ์โรงงาน   ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

15,000 15,000  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

16 ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ  

42,000 42,000  

17 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือการไปอบรมสัมนาของคณะ
ผู้บริหาร  / พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

225,000 
 

76,361 งบคงเหลือ
86,193 

18 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียน  
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดยีวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

215,000 
 

96,900 งบคงเหลือ
118,100 

19 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง
ผู้บริหาร-
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ด าเนิน
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

220,000 462,380.
22 

งบคงเหลือ
38,599.78 

(โอนเพิ่ม  
285,980) 

20 โครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน
และกฏหมาย
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันและกฏหมายท้องถิ่น โดย
มีค่าใช้จ่าย   เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตก แต่งสถานที่
อบรม   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม   ค่าวัสดุ   เครื่องเขียน   และ
อุปกรณ์   ค่าประกาศนียบัตร   ค่าถ่าย
เอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์   ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ฯลฯ   

20,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

21 โครงการ
อบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี
ค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม   ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ   เครื่องเขียน   และอุปกรณ์   ค่า
ประกาศนียบัตร   ค่าถ่ายเอกสาร   ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ฯลฯ  

20,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

22 ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

เพ่ือ จ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการ
เสื่อมสภาพหรือช ารดเสียหายจากการใช้
งานปกติ 

140,000 55,384.26 งบคงเหลือ 
84,615.74 

23 รายจ่ายอื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา  องค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง  เพ่ือศึกษา  ส ารวจ
ความพึงพอใจ   วิจัย   ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ   ซึ่งมิใช่การจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 

10,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

24 โครงการจิต
อาสา
พระราชทาน 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายส าหรับโครง การ
จิตอาสาพระราชทาน 

 

30,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

25 โครงการเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินงานโครงการ
เก็บภาษีเคลื่อนที่   โดยมี
ค่าใช้จ่าย   เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ   เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์   ค่าประกาศนียบัตร   ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม   ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร   ค่าป้าย
โครงการ   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ   เป็นไปตาม
ระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอ บรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ . ศ . 2561 –2565 ) ล าดับ
ที ่47 หน้า 172 

30,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

26 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภา
ไปในระยะเวลาอันสั้น  ฯลฯ 

170,000 

 

55,122 คงเหลือ 
114,878 

(โอนเพิ่ม) 

27 วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาว ร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  ฯลฯ 

750,009 

 

257,788
.60 

คงเหลือ 
492,220

.40 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมา
ณ(บาท) 

การ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

28 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่า วัสดุก่อสร้าง  รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาไปในระยะเวลา
อันสั้น   ฯลฯ 

100,000 
 

77,668 งบคงเหลือ 
22,332 

29 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   

65,000 
 

- ยังไม่
ด าเนินการ 

30 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาไปในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ   

160,000 
 

106,620 งบคงเหลือ
53,380 

31 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  ฯลฯ 

41,000 

 

7,494 งบคงหลือ
33,506 

32 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  ฯลฯ 

205,000 

 

57,825 งบคงหลือ
147,175 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

33 วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่ายส าหรับวัสดุ
เครื่องแต่งกาย  เพ่ือสวมใส่ขณะปฏิบัติ
หน้าที่   และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน    

35,000 
 

8,550 โอนเพิ่ม 
26,450 

34 วัสดุ
การเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ 

20,000 - ยังไม่ด าเนิการ 

35 ค่าเช่าพื้นที่
เวปไซต์และ
ค่าธรรมเนีย
มที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง (ระบบ 
CLOUD ,HOSTING) เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  
และสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่
โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร  
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน  

15,000 

 

15,000  

36 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียง
ดา  , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกิจการ
ต่าง ๆ   ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงดา  

150,000 71,004.96 งบคงหลือ
78,995.04 

37 ค่าน้ าประปา 
ค่าน้ าบาดาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาข ององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดา ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกิจการต่าง  ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดา  

5,000 - ยังไม่ด านิน
การ 

38 ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดา , หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยต าบลเชียงดา   

10,000 3,901.22 งบคงหลือ
6,098.78 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

39 ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์   ซ้ือ
ตราไปรษณีย์ ฯลฯ   

10,000 5,226 งบคงหลือ
4,774 

40 ค่าบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาอินเตอร์เน็ต
และค่าบริการโทรคมนาคมอ่ืน ๆ   

90,000 47,408.66 งบคงหลือ
42,591.24 

41 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
All In One 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับหรับ
งานประมวลผล   ส าหรับ   งาน
ธุรการ อบต.เชียงดา จ านวน 1 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563 ประกาศ  ณ 
วันที่  12 พฤษภาคม  2563 ปรากฏ
หน้าที่ 5 รายการที่ 10    

82,200 82,200  

42 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล  ส าหรับรองปลัด  อบต .
เชียงดา  จ านวน  2 เครื่อง  โดย
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาค ม
2563 ประกาศ  ณ วันที่  12
พฤษภ าคม 2563 ปรากฏ
หน้าที่ 6 รายการที่ 12    

 

44,000 

 

44,000  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

43 เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)ส าหรับ  รอง
ปลัด  อบต .และส าหรับกองช่างรวม
จ านวน  2 เครื่อง  โดยคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาค ม 
2563ประกาศ  ณ  วันที่
12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏ
หน้าที ่15 รายการที่ 42    

12,600 
 

13,200  

44 เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ  
LED ขาวด า 
(18 หน้า / 
นาท)ี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครื่อง
พิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED ขาว
ด า  (18  หน้า /นาที )  โดยมีลักษณะ
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบค อมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ วันที่
12  พฤษภาคม  2563  
ข้อ 44 หน้าที่  16 

2,600 2,600  

45 เก้าอ้ีท างาน
ท างาน
พนักงาน
ส่วนต าบล  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน  
1 ตัว โดยมีลักษณะดังนี้  มีพนักพิง
สูง มีเบาะรองรับศรีษะ  เก้าอ้ีสามารถ
ปรับสูงต่ าได้  วัสดุที่หุ้มเก้าอ้ีเป็น
หนัง  PU สีด า  โครงสร้างเป็นเหล็ก
หนา  แข็งแรงแบบรองรับน้ าหนักได้
มาก 

4,000 4,000 งบคงหลือ
7,220 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

46 โต็ะท างาน
พนักงาน
ส่วนต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในและ
นักพัฒนาชุมชน  จ านวน  2  โดยมี
ลักษณะดังนี้  ขนาดกว้าง  80  ซม .X
ยาว 150  ซม . X สูง 75  ซม .
, มี  1  ลิ้นชัก , 1  ตู้เก็บเอกสาร
ด้านขวา และ1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย 

10,000 
 

10,000  

47 โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จ านวน  2 โต๊ะ  ส าหรับติดตั้งใช้งานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงดาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด  แห่งละ
โต๊ะ  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน   ดังนี้   ขนาด
กว้าง 80 ซม.  ลึก  40  ซม.  สูง  75
  ซม .  มีแบ บถาดคีย์บอร์ดเป็นราง
เลื่อน 

 

3,000 3,000  
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6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล  
6.1 แนวทางการพัฒนา 
6.1.1  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
6.1.2  ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
6.1.3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  
6.1.4  ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในการ
ป้องกัน   ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ   เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย
ฯลฯ 

264,069 58,775 งบคงเหลือ
205,294 

2 โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่  โดยมีค่าใช้จ่าย   เช่น  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  ฯลฯ 

 

10,000 - ไม่ได้
ด าเนินการ
โอนออก 
10,000 

3 โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  ฯลฯ 

10,000 2,000 โอนออก 
8,000 

4 ซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย
และอพยพหนี
ไฟ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟโดย
มีค่าใช้จ่าย   เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  ฯลฯ 

20,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

5 ฝึกอบรมการ
ป้องกันภัยทาง
น้ า 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนิน
ฝึกอบรมการป้องกันภัยทางน้ าโดยมี
ค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม   ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิ ดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  ฯลฯ 

30,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

6 ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนิน การ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนโดยมี
ค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม   ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  ฯลฯ 

80,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

7 กิจกรรมวัน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ  

10,000 - ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 วัสดุดับเพลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดเครื่องดับเพลิงที่ใช้
ในการดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง   น้ ายา
ดับเพลิง  สายดับเพลิง  ลูกบอล
ดับเพลิง  ข้อต่อต่างๆ  และอ่ืน  ๆ  ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้  

15,000 - ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 จัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์   จ านวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ   เป็นเครื่องยนต์
เบนซิน  2 จังหวะ   มีก าลังแรงม้าไม่ต่ า
กว่า 0.8 แรงม้า ประกอบพร้อมใช้งาน 

10,000 - ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 


