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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทา
แผนดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ต้องดาเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและแก้ไขแผนดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับ
แผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานอื่นและ จาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนงานการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เพื่อให้การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีการประสานงานและบูรณาการการทางานกับส่วน
ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ
4. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559
ข้อ
12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ประโยชน์ของแผนการดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดาเนินงาน และ
การประเมินผล โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. สามารถทาให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า
2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดาเนินการ
ตามแผน
3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนาข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
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ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพาณิชยกรรมและ การเกษตรกรรม
-แผนงานการเกษตร
รวม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
-แผนงานการเกษตร
รวม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารงาน
-แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ
24

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด
25.00

24 โครงการ

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

5,330,000

51.52

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

5,330,000
สานักงานปลัด

5
8
11
9
33 โครงการ

5.21
8.33
11.46
9.38

85,000
160,000
743,000
510,000
1,498,000

0.82
1.55
7.18
4.93
กองการศึกษา

7
6

7.29
6.25

13 โครงการ

2,757,770
120,000

26.66
1.16

2,877,770
สานักงานปลัด

9
9 โครงการ

9.38

260,000
260,000

2.51
สานักงานปลัด

8
8 โครงการ

8.33

120,000
120,000

1.16
สานักงานปลัด
กองคลัง

9
9 โครงการ
96 โครงการ

9.38

260,000

2.51

100.00

260,000
10,345,770

100.00
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

โครงการปรับปรุงต่อเติม ปรับปรุงต่อเติม
อาคารที่ทาการ อสม.
อาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
หมู่ที่ 23
4.00 เมตร สูง 3.00 เมตรหรือ
มีพื้นที่ปรับปรุงต่อเติมไม่น้อย
กว่า 16.00 ตาราง
เมตร และ กว้าง 4.00 เมตร ย
าว 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ปรับปรุงต่อเติมไม่
น้อยกว่า 16.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ปูาย ปรับ
ปรุงต่อเติมตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกาหนด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

200,000

หมู่ที่ 23

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

โครงการปรับปรุงอาคาร จ้างเหมาปรับปรุงเวที
ที่ทาการองค์การบริหาร ที่ 1 กว้าง 3.20 เมตร ยาว 8.0
ส่วนตาบลเวียง
0 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง
เวทีไม่น้อยกว่า 25.60 ตาราง
เมตร และปรับปรุงเวที
ที่ 2 กว้าง 2.60 เมตร ยาว
5.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ปรับปรุงเวทีไม่น้อย
กว่า 13.00 ตาราง
เมตร ปรับปรุงตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกาหนด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

50,000

อบต.เวียง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

3

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 5

ก่อสร้างท่อระบาย
น้า ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ยาว 145.00 เมตร และบ่อ
พัก คสล. กว้าง 0.60 x 0.60
เมตร หนา 0.10 เมตร
จานวน 14 บ่อ พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ปูาย
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
สวน นายสวย ปกครอง
บ้าน สิ้นสุดที่บ้าน นางเชื้อ
ธิโนชัย

200,000

หมู่ที่ 5

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

4

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 7

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นที่
ถนน คสล. 400.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ปูาย
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียง
กาหนด เริ่มต้น สระน้า
สาธารณะประโยชน์ สิ้นสุด
บ้าน นายปั๋น เที่ยงทุกข์

200,000

หมู่ที่ 7

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

5

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ 9

ปรับปรุงระบบกรอง
น้า คสล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร สูง 2.40 เมตร
จานวน 1 ระบบ พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ปูาย ปรับ
ปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกาหนด

480,000

หมู่ที่ 9

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 12

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

จุดที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้า ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 116.00
เมตร และบ่อ
พัก คสล. กว้าง 0.60 x 0.60 เมตร หนา
0.10 เมตร จานวน 12.00 บ่อ ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นายถวิล แสงจันทร์ สิ้นสุดที่
บ้าน นายทองสุข พิญโยยง
และจุดที่ 2 ก่อสร้างท่อระบาย
น้า ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 29.00
เมตร และบ่อ
พัก คสล. กว้าง 0.60 x 0.60 เมตร หนา
0.10 เมตร จานวน 2.00 บ่อ พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ปูาย ก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นางสาวสุกัญญา เสนาดี สิ้นสุดที่
บ้าน นายจันทร์ แสงจันทร์

200,000

หมู่ที่ 12

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

12

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

7

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 16

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง
4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ถนน คสล. 400.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ปูาย
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นายบุญเลิศ ทอง
สา สิ้นสุดที่สวน นาย
ประสิทธิ์ กว้างขวาง

200,000

หมู่ที่ 16

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

8

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 19

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง
4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ถนน คสล. 400.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ปูาย
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
สวน นางคา พลเจริญ สิ้นสุด
ที่นา นางพรกนก พรชัย

200,000

หมู่ที่ 19

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

14

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

9

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 22

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว
560.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.08 เมตร มีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อย
กว่า 156.80 ลูกบาศก์เมตร มี
พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,960.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ปูาย
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
สวน นางมูล ดู่อู๊ด สิ้นสุดที่
สวน นายจรัล ดู่อุด

150,000

หมู่ที่ 22

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

15

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

10

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร ให้ดียิ่งขึ้น และมี
ความเหมาะสมในการใช้สัญจร
เข้าพื้นที่เกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่

500,000

ถนนลูกรัง
ในเขตพื้นที่
ตาบลเวียง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

11

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร ให้ดียิ่งขึ้น และมี
ความเหมาะสมในการใช้สัญจร
เข้าพื้นที่เกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่

400,000

ถนนหิน
คลุกในเขต
พื้นที่ตาบล
เวียง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กองช่าง

17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

12

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 3

200,000

หมู่ที่ 3

13

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 4

200,000

หมู่ที่ 4

14

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 6

200,000

หมู่ที่ 6

15

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 8

200,000

หมู่ที่ 8

16

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 10

200,000

หมู่ที่ 10

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง

18

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

17

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 11

200,000

หมู่ที่ 11

18

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 13

300,000

หมู่ที่ 13

19

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 17

200,000

หมู่ที่ 17

20

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 18

200,000

หมู่ที่ 18

21

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 21

200,000

หมู่ที่ 21

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง

19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

22

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 22

50,000

หมู่ที่ 22

23

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 24

200,000

หมู่ที่ 24

24

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอเทิง

โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ที่ 25

200,000

หมู่ที่ 25

รวม

24 โครงการ

5,330,000

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

รวม

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ โครงการสงเคราะห์และ
เทิง ในการดาเนินงาน บรรเทาทุกข์ราษฏร
ตามโครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์ราษฏร

5,000

1 โครงการ

5,000

อาเภอเทิง

กิ่งกาชาด
อาเภอเทิง

21

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

3

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ

4

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสตรี

รวม

4 โครงการ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี ใน
กลุ่มผู้สูงอายุทั้ง 20 ชุมชน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติด
เชื้อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลด
ปัญหาด้านสังคม ในผู้ติดเชื้อ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ในกลุ่มสตรีทั้ง 20
ชุมชน

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

80,000

22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

2

3

4

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการผลิตงานจัก
สาน
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการประดิษฐ์
เหรียญโปรยทาน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต
งานจักสานในกลุ่มผู้สนใจ
จานวน 30- 50 คน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประดิษฐ์เหรียญโปรยทานใน
กลุ่มผู้สนใจ จานวน 30- 50
คน
โครงการฝึกอบรมเชิง
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวด
ปฎิบัติการนวดแผนไทย แผนไทยในกลุ่มผู้สนใจ จานวน
30- 50 คน
โครงการฝึกอบรมเชิง
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัด
ปฎิบัติการจัดดอกไม้
ดอกไม้ประดิษฐ์ในกลุ่มผู้สนใจ
ประดิษฐ์
จานวน 30- 50 คน

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

5

6

7

8

รวม

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการแปรรูป
สมุนไพร
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการเลี้ยงไส้เดือน
เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ

8 โครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป
สมุนไพรในกลุ่มผู้สนใจ จานวน
30- 50 คน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน
กลุ่มผู้สนใจ จานวน 30-50 คน
กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.เวียง
กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มี
ศักยภาพและกลุ่มมีความ
เข้มแข็ง

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

160,000

24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

รวม

อุดหนุนสานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย ใน
การดาเนินงานตาม
โครงการผ่าตัดทาหมัน
เพื่อลดจานวนสุนัขและ
แมวที่เป็นสัตว์พาหนะ
นาโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย
1 โครงการ

เพื่อดาเนินงานตามโครงการ
ผ่าตัดทาหมันเพื่อลดจานวน
สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหนะนาโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ใน
พื้นที่ของตาบลเวียง

3,000

3,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

2

3
4

โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อจัดซื้อน้ายาเคมีในการพ่น
หมอกควันและทรายอะเบทใน
การปูองกันลูกน้ายุงลายใน
ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน
โครงการตรวจสอบ
เพื่อจัดเก็บตัวอย่างน้าประปา
คุณภาพน้าสาหรับการ ในชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน ไป
อุปโภคบริโภค
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
โครงการส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน
ในชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน
โครงการพัฒนา
จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ศักยภาพแกนนา และ และพัฒนาศักยภาพ อสม.ใน
ผู้นาองค์กรในชุมชนด้าน การดูแลสุขภาพคนในชุมชน
สุขภาพ

50,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

40,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

30,000

สานักงาน
อบต.เวียง
สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

20,000

26

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

5

6

7

8

โครงการรณรงค์ควบคุม
ปูองกัน และระงับ
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในตาบลเวียง
โครงการอบรม และ
รณรงค์การปูองกันโรค
เอดส์
โครงการรณรงค์ลดการ
เผาลดหมอกควัน
โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

จัดกิจกรรมการรณรงค์ การ
ควบคุม ปูองกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อในชุมชนทั้ง 20
หมู่บ้าน
ฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชนทั้ง
20 หมู่บ้าน
จัดการรณรงค์เพื่อลดการเผา
ตอซังข้าว และปุาไม้ในพื้นที่
เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้
รวมทั้งการบริหารจัดการขยะ
ชนิดต่าง ๆ ในชุมชนทั้ง 20
หมู่บ้าน

10,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

10,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

10,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

100,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

9

10

รวม

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
10 โครงการ

จัดกิจกรรมการควบคุม และ
ปูองกันพิษสุนัขบ้า ในชุมชนทั้ง
20 หมู่บ้าน

70,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

กิจกรรมการฝึกอบรมและ
รณรงค์ให้ความรูต้ ามแนวทาง
โครงการพระราชดาริในชุมชน
ทั้ง 20 หมู่บ้าน

400,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

740,000

28
ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

รวม

อุดหนุนที่ทาการ
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปกครองอาเภอเทิง เพื่อ อาเภอเทิง ประจาปี
ดาเนินงานตามโครงการ งบประมาณ พ.ศ.2562
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอเทิง
1 โครงการ

20,000

20,000

อาเภอเทิง

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอเทิง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

2

3

4

โครงการปูองกันอัคคีภัย จัดกิจกรรมให้ความรู้ และการ
ในชุมชน
ปฏิบัติการเมื่อมีเหตุอัคคีภัย
เกิดขึ้น
โครงการฝึกอบรม
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อาสาสมัครปูองกัน
ปูองกันหมอกควันและไฟการ
หมอกควันและไฟปุา
ปูองกันไฟปุา
โครงการจัดตั้งศูนย์
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์อานวย
ปฏิบัติการปูองกันและ ความสะดวกในการเดินทาง
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วง 7 วันอันตรายใน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์อานวย
ปฏิบัติการปูองกันและ ความสะดวกในการเดินทาง
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วง 7 วันอันตรายใน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

30,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

30,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

5

6
7

8

รวม

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ใจกฎจราจร
เกีย่ วกับกฏจราจร และการขับ
ขี่ในท้องถนนอย่างปลอดภัย
ให้กับประชาชนที่สนใจ
โครงการฝึกทบทวน
กิจกรรมฝึกทบทวน ให้กับ
อปพร.
อปพร.ในสังกัดทั้ง 20 หมู่บ้าน
โครงการรณรงค์และ
จัดการรณรงค์ให้ความรู้
ปูองกันยาเสพติด
เกี่ยวกับการปูองกันและ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดในชุมชนทั้ง
20 หมู่บ้าน
โครงการอบรมเชิง
กิจกรรมการฝึกซักซ้อมและ
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน วางแผนการปูองกันและระงับ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย
อัคคีภัย
8 โครงการ

15,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

350,000

สานักงาน
อบต.เวียง
สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

5,000

20,000

490,000

31

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- แผนงานการศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

รวม

โครงการ to be
number one

1 โครงการ

กิจกรรมการการรณรงค์ปลุก
จิตสานึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการ ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชนในชุมชน

20,000

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

กอง
การศึกษา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

โครงการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา

2

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้ปกครอง
เด็กสังกัด ศพด.ในการ
ดูแลเด็ก

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่
ครูและ ผดด. ในการดูแล
พัฒนาการของเด็กในสังกัด
ศพด.
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของ ศพด.ทั้ง 5 ศูนย์ และค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศพด.
กิจกรรมการสร้างศักยภาพของ
ผู้ปกครองในการดูแลและเลี้ยง
ดูเด็กในช่วงปฐมวัย

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

กอง
การศึกษา

955,770

ศพด.ใน
สังกัดทั้ง 5
ศูนย์

กอง
การศึกษา

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

กอง
การศึกษา

33

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

4

รวม

อุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
4 โครงการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จานวน
4 โรงเรียน

1,632,000

2,627,770

โรงเรียนใน โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. สังกัด สพฐ.

34

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- แผนงานการศึกษา
- งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

2
รวม

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน
2 โครงการ

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้ง 20
หมู่บ้าน
กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ในพื้นที่ของตาบลเวียง

50,000

วัดห้วยไคร้,
วัดช้างค้า

กอง
การศึกษา

60,000

สานักงาน
อบต.เวียง

กอง
การศึกษา

110,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

2

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

3

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอเทิงใน
การดาเนินงานตาม
โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี

4

กิจกรรมการส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา โดยการหล่อ
เทียนเพื่อถวายวัดในพื้นที่
กิจกรรมการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในงานประเพณี
กิจกรรมการค้นหาและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบสานคน
รุ่นต่อไป
โครงการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

10,000

วัดในพื้นที่
ตาบลเวียง

กอง
การศึกษา

20,000

ข่วง
วัฒนธรรม
อาเภอเทิง
สานักงาน
อบต.เวียง

กอง
การศึกษา

อาเภอเทิง

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอเทิง

20,000

10,000

กอง
การศึกษา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

5

รวม

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอเทิงใน
การดาเนินงานตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีจังหวัดและ
อาเภอ
5 โครงการ

โครงการจัดงานประเพณี
จังหวัดและอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

20,000

80,000

อาเภอเทิง

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอเทิง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

รวม

โครงการกีฬาสี ศพด.

1 โครงการ

กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
ของเด็กในสังกัด ศพด.ทั้ง 5
ศูนย์

40,000

40,000

สนามกีฬา
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

กอง
การศึกษา

38
ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม
- แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

2

3

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลด
การใช้สารเคมีในการทา
เกษตรกรรม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการ
ใช้สารเคมีเพื่อปูองกัน
กาจัดศัตรูพืช

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย์
เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
ผลิต

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ของชุมชนทั้ง 20
หมู่บ้าน
กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์
เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
ปูองกันศัตรูพืช

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม
- แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

4

5

6

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตร
ฐานตามระบบ
การเกษตรดีที่เหมาะสม
( GAP )
โครงการอบรมส่งเสริม
การดาเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การตรวจ
วิเคราะห์ดินและการใช้
ปุ๋ยสั่งตัด

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีใบรับรอง GAP

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการพึ่งพาตนเองโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์
ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยสั่งตัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในพื้นที่

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม
- แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

7

8

9

รวม

โครงการส่งเสริม
การตลาดและพัฒนา
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้าง
ตลาดในการกระจายสินค้า

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าใน
สินค้าด้านการเกษตร
โครงการอบรมเชิง
กิจกรรมการอบรมและส่งเสริม
ปฏิบัติการธนาคารน้าใต้ ให้ชุมชนมีการบริหารจัดการ
ดิน
น้าโดยการทาธนาคารน้าใต้ดิน
9 โครงการ

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

100,000

ชุมชนทั้ง
20 หมู่บ้าน

สานักงาน
ปลัด

260,000

41

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผด.02

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดย
การรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่อง มาจาก
พระราชดาริ

กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์และรักษาแหล่งน้าใน
พื้นที่แหล่งน้าสาธารณะใน
พื้นที่ตาบลเวียง

5,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

2

โครงการปลูกปุาชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

5,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

3

โครงการรักน้า รักปุา
รักษาแผ่นดิน

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ใน
พื้นที่ปุาชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่
ปุาชุมชนให้ความอุดมสมบูรณ์
กิจกรรมการส่งเสริมและดูแล
รักษาแหล่งน้า ปุาไม้ ให้มี
ความเหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตของประชาชน

10,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

42
ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

4

5

6
7

8
รวม

โครงการจัดทาแนวกัน
ไฟปุาชุมชน

กิจกรรมการสร้างแนวปูองกัน
ไฟปุา เพื่อปูองการการลุกลาม
ของไฟปุา
โครงการกาจัด
กิจกรรมการกาจัดผักตบชวาใน
ผักตบชวาในแหล่งน้า
แหล่งน้าสาธารณะในพื้นที่
สาธารณะ
ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน
โครงการเยาวชนจิต
กิจกรรมให้เยาวชนที่มีจิตอาสา
อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างภาคี
กิจกรรมการร่วมมือในการ
เครือข่ายในการติดตาม สร้างภาคีในการเฝูาระวัง
ตรวจสอบเฝูาระวังและ คุณภาพของแหล่งน้า
แจ้งเตือนภัยคุณภาพน้า สาธารณะในพื้นที่
โครงการสร้างจิตสานึก กิจกรรมการสร้างจิตสานึกใน
ในการบริหารจัดการน้า การบริหารจัดการน้าในพื้นที่
8 โครงการ

10,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

50,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

10,000

สานักงาน
อบต.เวียง
สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

15,000

15,000
120,000

43
ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

2

3

4

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง
และสมาชิกสภา อบต.
เวียง
โครงการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์
โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ พนักงาน ลูกจ้าง ส.อบต.
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่

100,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

กิจกรรมการสร้างความ
ปรองดองสมาฉันท์แก่ชุมชนทั้ง
20 หมู่บ้าน
กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
โครงการฝึกอบรม
กิจกรรมฝึกอบรมให้แก่
คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานใน
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ สังกัด อบต. ในด้านคุณธรรม
และพนักงานขององค์กร จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในองค์กร

25,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

15,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

15,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

5

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเวียง

6

โครงการกิจกรรม 5 ส

7

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สานักงาน อบต.
เวียง

กิจกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสามารถอานวยความ
สะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร
ให้กับผู้ที่สนใจ
กิจกรรมการจัดระเบียบ
สานักงานให้มีความเหมาะสม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งด้านในและนอกอาคาร
สนง.ให้มีความเหมาะสมกับ
การให้บริการประชาชน

15,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

30,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

25,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด

45

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

8

9

รวม

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอาเภอเทิงใน
การดาเนินงานตาม
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอาเภอเทิงใน
การดาเนินงานตาม
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล
9 โครงการ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ

5,000

ที่ว่าการ
อาเภอเทิง

คณะกรรม
การพัฒนา
สตรีอาเภอ
เทิง

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สตรีสากล

7,000

ที่ว่าการ
อาเภอเทิง

คณะกรรม
การพัฒนา
สตรีอาเภอ
เทิง

237,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

รวม

โครงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

1 โครงการ

กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งการออกรับฟัง
ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 20
หมู่บ้าน

20,000

20,000

สานักงาน
อบต.เวียง

สานักงาน
ปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานคลัง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

รวม

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการประชา
คมท้องถิ่นในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

1 โครงการ

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความ
รู้แก่คณะกรรมการ ตัวแทน
ประชาคมท้องถิ่น ในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
รวมทั้งการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการดาเนินงาน
ให้มีความถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ ฯ

15,000

15,000

สานักงาน
อบต.เวียง

กองคลัง

48

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

1

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
ทางาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ทางานปรับระดับ
ได้ จานวน 4 ตัว มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีพนักพิงและที่นั่งบุด้วย
ฟองน้า หุ้มด้วยหนังเทียม
2. มีที่วางแขน
3. โครงขา 5 แฉก หมุนได้
รอบตัว
4. สามารถปรับระดับขึ้น-ลง
ได้

8,000

สำนักงำน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
สำนักงำน
ปลัด
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บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

2

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
เหล็กบุนวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
เหล็กบุ
นวม จานวน 50 ตัว
มีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่
น้อย
กว่า กว้าง 44.5 ซม. ลึก 60.5
ซม. สูง 90 ซม. ขาเป็น
เหล็กดัดชุบโครเมียม ปลายขา
มียางรองกันกระแทก ที่นั่งทา
ด้วยฟองน้าอัดหนาไม่น้อย
กว่า 1.5 นิ้ว หุ้มด้วย พีวีซี

30,000

สำนักงำน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
สำนักงำน
ปลัด

50

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

3

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่องขัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
พื้น
ขัดพืน้ จานวน 2 เครื่อง
มีคุณลักษณะดังนี้
1.มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า16 นิ้ว
2.ใช้ไฟฟูา
3.ราคาพร้อมอุปกรณ์

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ

40,000

สำนักงำน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
สำนักงำน
ปลัด

51

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

4

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่องดูด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ฝุุน
เครือ่ งดูด
ฝุุน ขนาด 15 ลิตร จานวน 1
เครื่อง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.สามารถดูดฝุุนและน้า
2. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ

13,000

สำนักงำน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
สำนักงำน
ปลัด

52

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

5

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ทาลายเอกสาร

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ทาลายเอกสาร
จานวน 2 เครื่อง แบบ
ทาลายครั้งละ10 แผ่น มี
คุณลักษณะ ดังนี้
แบบตัดตรง
1. ขนาดที่กาหนดเป็นแบบ
ทาลายขั้นต่าต่อครั้ง
2. ขนาดกระดาษหลังท้าลาย
กว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร

40,000

สำนักงำน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
สำนักงำน
ปลัด

53

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

6

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อตู้สาขา
โทรศัพท์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขา
โทรศัพท์ มีคุณลักษณะไม่ต่า
กว่า มี 1 สาย
นอก 8 สายใน จานวน 1 เครื่
อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

54

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

7

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ จานวน 20 ตัว
มีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่
น้อย
กว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 180
ซม. สูง 75 ซม. ขาโต๊ะเป็น
เหล็กชุบโครเมียมพับ
ได้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.2 นิ้ว หนาไม่น้อย
กว่า 1 มม. หน้าโต๊ะทาด้วย
วัสดุโฟเมก้าสีขาว มีความหนา
ไม่น้อยกว่า 25 มม.

40,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

55

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

8

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา จานวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะดังนี้
1.ท้าด้วยไม้สัก
2.มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความ
กว้างตัวละ 9 นิ้ว
3.มีฐานรองโต๊ะหมู่

8,500

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

56

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

9

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม จานวน 6 ตัว มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ชนิดตั้งพื้น 3 ขา
2.ใบพัดเหล็ก
หนา 4 ใบ ขนาด 24 นิ้ว
3. มีตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก
ช่วยกระจายลม
4.ปรับระดับแรงลมด้วย
ปุุมกด 3 ระดับ
5. มีปุมบังคับทิศทางปรับส่าย
ซ้าย-ขวาได้

36,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

57

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ เกษตร
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

10

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อปั๊มน้า
อัตโนมัติ

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้า
อัตโนมัติ จานวน 2 ตัว มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ปั๊มน้าแรงดันคงที่ กาลังไฟไม่ต่า
กว่า 300 วัตต์
2.ปิดผนึกโดย Frame Aluminium
Cooling Fan และมีครีบช่วย
ระบายความร้อน ปิดปูองกัน
สัตว์ หรือแมลงเข้าไปในมอเตอร์
3. ชุดหัวปั๊มทาจากทองแดง
ทนทาน และไม่เป็นสนิม
4. มีเทอร์มอลโพรเทคเตอร์ ปูองกัน
มอเตอร์ไหม้ ในสภาวะที่การทางาน
ไม่ปกติ
5. มีระบบปูองกันน้าไหล
ย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่น
กลม เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้ง

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

58
6. มีระบบควบคุมแรงดันในถัง ให้
ทางานสัมพันธ์กับก๊อกน้า โดยเมื่อ
เปิดก๊อกน้า เครื่องปั๊มจะ
ทางาน และเมื่อปิดก๊อกน้าเครื่องก็
จะหยุดทางานโดยอัตโนมัติ
7. มีระบบควบคุมความสมดุลของ
อากาศกับน้าภายในถังให้
คงที่ สม่าเสมอ
8. ถังความดันเคลือบสีพิเศษ ทั้ง
ภายนอกและภายใน ปลอด
สารพิษ ปูองกันสนิม
9. ฝาถังเป็นพลาสติกชนิด
พิเศษ และใช้วัสดุที่ไม่ลุกลามไฟ
10. มีแท่นวางปั๊มน้าเพื่อความ
สะดวกในการติดตั้ง และยืดอายุการ
ใช้งาน
11. มีสายดินเพื่อความปลอดภัยใน
การติดตั้งเครื่องเมื่อใช้งาน
12. มีกล่องเก็บสายไฟ ปูองกันน้า
เข้า ปลอดภัยในการ
เก็บ Condenser และสายไฟ โดย
ใช้วัสดุที่ไม่ลุกลามไฟ
13. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบ ISO 9001:2000 และ ISO 1
4005

59

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

11

โครงการจัดซื้อโทรทัศน์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x
1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ระดับความละเอียด เป็นความ
ละเอียดของจอภาพ (Resolution)
1920 x 1080 พิกเซล
2.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพ
ขั้นต่าไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ
LED Backlight
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
สัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และ
ภาพยนตร์
6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

10,300

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

60

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

12

โครงการจัดซื้อเครื่องทา
น้าเย็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้า
เย็น จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องทาน้าเย็นแบบถังคว่า ทาจาก
วัสดุสแตนเลส
2. คอมเพรสเซอร์ น้ายา R134a NON CFC เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพความเย็นสูง
3. มีระบบปูองกันคอมเพรสเซอร์ทางาน
เกินกาลัง
4. ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ ชนิด
แผงระบายความร้อน
5. ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตัท
6. ผนังตู้ทาน้าเย็นมีฉนวนเก็บความเย็น
7. ส่วนที่สัมผัสน้าโดยตรงใช้วัสดุพลาสติกที่
ใช้กับน้าและอาหารโดยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
8. ใช้งานง่าย มีสวิตช์ปิด-เปิด ระบบทาน้า
เย็น ประหยัดพลังงาน
9. ใช้กับขวดบรรจุน้าพลาสติก 20 ลิตร
10. ใช้
แรงดันไฟฟูา 220 V ความถี่ 50/60 Hz
11. ความสามารถในการทาน้าเย็น 4 ลิตร
ต่อชั่วโมง

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

61

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

13

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
1

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จานวน 2 เครื่อง มี
คุณลักษณะดังนี้
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็น
แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

44,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

62
ประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB
3.มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีก
ว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย 6.มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แ
บบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
8.มีแปูนพิมพ์และเมาส์
9.มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

63

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

14

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟูา

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สารอง
ไฟฟูา จานวน 4 เครื่อง
มีคุณลักษณะ ดังนี้ มี
กาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) สา
มารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

64

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ลาดับ

15

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
ทางาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน จานวน 8 ตัว มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีพนักพิงและที่นั่งบุ
ด้วยฟองน้า หุ้มด้วยหนังเทียม
2.มีที่วางแขน
3.โครงขา 5 แฉกหมุนได้
รอบตัว
4.สามารถปรับระดับขึ้นลงได้

17,600

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองคลัง

65

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

16

โครงการจัดซื้อตู้กระจก
บานเลื่อนสูง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก
บานเลื่อนสูง จานวน 5 ตู้ มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.เป็นตู้สาหรับใส่เอกสารมี
ขนาดไม่น้อย
กว่า 91*45*182 เซนติเมตร
2.โครงตู้ทาจากเหล็กแผ่น
หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
3.บานเลื่อนกระจกล๊อ
คด้วยระบบกุญแจ
4.ชั้นวางเอกสารเป็นแผ่น
เหล็กไม่น้อย
กว่า 0.5 มิลลิเมตร

26,500

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองคลัง

66

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

17

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเลื่อย
ยนต์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อย
ยนต์ จานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
2 มีปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 31.00 ซีซี
3 ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 1,500 วัตต์
หรือ 2.0 แรงม้า
4 มีแผ่นบังคับโซ่ขนาด
11.5 นิ้ว และมีโซ่ขนาด 3/8”
5 พร้อมเครื่องมือถอด
,ประกอบ และคู่มือการใช้งาน

8,500

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

67

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

18

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อสายส่งน้า จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง
จานวน 2 เส้น ประกอบด้วย
ดับเพลิง

1. สายส่งน้าดับเพลิง
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 1.50 นิ้ว ความ
ยาว 20 เมตร ราคา
กลาง 8,500 บาท
2. สายส่งน้า
ดับเพลิง เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 2.50 นิ้ว ความยาว
20 เมตร ราคากลาง 11,500
บาทเป็นชนิดผ้าใบ 3 ชั้น ทนต่อ
ความร้อน,น้ามันและสารเคมีได้
ดี สามารถทดสอบแรงดันได้
ที่ 200,300,400
ปอนด์ต่อนิ้ว พร้อมข้อต่อ
ทองเหลืองสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว

งบประมาณ
( บาท )
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

68

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

19

โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้า
ดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีด
ดับเพลิงด้ามปืน
จานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะ
ดังนี้
เป็นแบบด้ามปืน คันโยก เปิดปิดน้า แบบ BALL VAVLE
สามารถเปิด-ปิดน้าที่หัวฉีดได้
โดยตรง หัวฉีดน้าดับเพลิง
สามารถปรับเป็นลาตรงและ
ม่านน้าได้มีน้าหนักเบา ผลิต
จากอลูมิเนียมอัลลอย

18,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด

69

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง

ผด.02/1

ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานการศึกษา
ลาดับ

20

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
ทางาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ทางานปรับระดับได้
จานวน 5 ตัว มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีพนักพิงและที่นั่งบุ
ด้วยฟองน้าหุ้มด้วยหนังเทียม
2.มีที่วางแขน
3.โครงขา 5 แฉก หมุนได้
รอบตัว
4.สามารถปรับระดับขึ้น
ลงได้

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กอง
การศึกษา

70

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง
ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ กฬ
ี า
- แผนงานสาธารณสุ ข
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

21

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกาลังกายกลางแจ้ง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง จานวน 5 ชุด 1 ชุด
ประกอบด้วยดังนี้
1.เครื่องบริหารข้อสะโพกจานวน 1 ตัว
2.เครื่องบริหารไหล่และขา จานวน 1
ตัว
3.เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ยก
น้าหนัก จานวน 1 ตัว
4.เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
บริหารข้อเข่า จานวน 1 ตัว
5.เครื่องออกกาลังกายซ่อม ลู่วิ่ง
จานวน 1 ตัว
6.เครื่องออกกาลังกาย situp จานวน
1 ตัว
7.เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งดึงไหล่
จานวน 1 ตัว
8.เครื่องออกกาลังกายขาและสะโพก
จานวน 1 ตัว
9.เครื่องบริหารหน้าอก จานวน 1 ตัว

240,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักงาน
ปลัด
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บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง
ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
- แผนงานเคหะและชุ มชน
ลาดับ

22

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
ทางาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ทางานปรับระดับได้
จานวน 3 ตัวมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) มีพนักพิงและที่นั่งบุด้วย
ฟองน้า หุ้มด้วยหนังเทียม
2) มีที่วางแขน
3) โครงขา 5 แฉก หมุนได้
รอบตัว
4) สามารถปรับระดับขึ้นลง ได้

งบประมาณ
( บาท )
6,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองช่าง
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บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง
ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
- แผนงานเคหะและชุ มชน
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

23

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
1

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที1่ จานวน
1เครื่องมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Uni

22,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองช่าง

73
t ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3.มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือ
ดีกว่า จานวน 1 หน่วย 6. มีช่อง
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ห
รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8.มีแปูนพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

74

บัญชี จานวนครุ ภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเวียง
ประเภทครุ ภัณฑ์ - ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
- แผนงานเคหะและชุ มชน
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
( บาท )

24

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
2

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที่
1 จานวน 1 เครื่องมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Uni

30,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
อบต.เวียง

หน่ วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองช่าง
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t ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3.มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือ
ดีกว่า จานวน 1 หน่วย 6. มีช่อง
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ห
รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8.มีแปูนพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยความตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
๒
ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงประกาศใช้
เป็นแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://abtwiangthoeng.go.th/index.php
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒

(ลงชื่อ)

๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สวาท สมใจ
( นายสวาท สมใจ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

