บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ
250,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.2 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม ตามหลักธรรมภิบาล
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

1

โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุม
ประชาคมเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

40,000

ดาเนินการ
18 หมู่บ้าน

2

โครงการประชุมประชาคมระดับตาบล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุม
ประชาคมระดับตาบล

10,000

18 หมู่บ้าน

สานักปลัด

3

โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

5,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

4

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเลือกตั้งสมาชิกสภา
อบต./ผู้บริหาร หรือเลือกตั้งซ่อม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเลือกตั้งสมาชิก
อบต./ผู้บริหาร หรือเลือกตั้งซ่อม

10,000

18 หมู่บ้าน

สานักปลัด

5

ค่าจ้างการประเมินความพึงพอใจโดยสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างการประเมินความพึงพอใจโดย
สถานศึกษาเรื่อง โบนัส โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้
ประเมินความพีงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.2 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม ตามหลักธรรมภิบาล
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

6

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ทะลบ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าว
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

50,000

ดาเนินการ
ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารฯ

7

โครงการจัดทาหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทร้พย์สิน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาหรือ
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทร้พย์สิน

200,000

อบต.ศรีดงเย็น

กองคลัง

8

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

5,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.3 แนวทางที่ 3 การเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการให้บริการขององค์กร
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

1

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด

9,900

ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น

2

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง

4,300

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

3

โครงการปรับปรุงและขยายเพิ่มจุดติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในสานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีดงเย็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตามโครงการปรับปรุงและขยายเพิ่มจุดติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีดงเย็น

100,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

4

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด

16,000

อบต.ศรีดงเย็น

กองคลัง

5

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

30,000

อบต.ศรีดงเย็น

กองคลัง

6

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต์ 25 วัตต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์

24,000

อบต.ศรีดงเย็น สานักปลัด
งานป้องกันฯ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.3 แนวทางที่ 3 การเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการให้บริการขององค์กร
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.ศรีดงเย็น สานักปลัด
งานป้องกันฯ

7

ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน พร้อมเกหายใจ ขนาด
40 ลิตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังออกซิเจน พร้อมเกหายใจ
ขนาด 40 ลิตร

9,500

8

ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว
จานวน 2 เส้น เส้นละ 10,000 บาท

20,000

อบต.ศรีดงเย็น สานักปลัด
งานป้องกันฯ

9

ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว
จานวน 2 เส้น เส้นละ 11,000 บาท

22,000

อบต.ศรีดงเย็น สานักปลัด
งานป้องกันฯ

10 ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดไม้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดไม้
จานวน 1 เครื่อง

15,500

อบต.ศรีดงเย็น สานักปลัด
งานป้องกันฯ

11 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 ชุด

32,000

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

12 ค่าจัดซื้อยางแอสฟัลต์สาเร็จรูป ชนิดถุงและยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางแอสฟัลต์สาเร็จรูป ชนิดถุง
มะตอยน้า
และยางมะตอยน้า เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และ
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น

70,000

อบต.ศรีดงเย็น

กองช่าง

13 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต

46,000

อบต.ศรีดงเย็น

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จานวน 1
เครื่อง

36

