แผนปฏิบัติการ ประจําป 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
สวนที่ 1
1.1 บทนํา
แผนปฏิบัติการ ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ข ององคกร
ปกครองสวนทอ งถิ่นประจําปงบประมาณนั้ น แผนปฏิ บัติก ารมิใชก ารจัดทํ าแผนพัฒนา แตเ ป น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งแผนปฏิบัติการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ
หรื อกิ จกรรมที่ ดําเนิน งานในพื้น ที่ ขององค กรปกครองส วนทอ งถิ่ น นั้น มีที่ มาจากงบประมาณ
รายจายประจําป โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ หรือโครงการพัฒนาหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละปงบประมาณ เพื่อใหทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดําเนินการ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลลานกระบื อ ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ซึ่ ง
ประกอบด วย แผนยุ ทธศาสตร และแผนพั ฒ นาสามป แ ล ว การจั ดทํ า แผนปฏิ บัติก ารจึ ง เปน การ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาทอ งถิ่น ใหมีความชัด เจนมากขึ้น นําไปสู ก ารพัฒนาทอ งถิ่น ที่มีประสิ ทธิผ ล
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
1) เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
2) ให เ กิ ด ความชั ด เจนในการดํ า เนิ น การตามข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ลานกระบือ
3) เพื่อ เปนเครื่อ งมือ การบริหารงานของผู บริหารทอ งถิ่ นและควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) ใหการพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนดไว

-21.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทอ งถิ่นองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ ได
ดํา เนิ นการเก็ บรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิ จกรรม ขององค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น โดย
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น ที่กําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ และจัดทํารางแผนดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนา
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ ได
ดําเนินการเก็บรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินงานจริงในพื้น ที่องคการ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ ดังนี้

-3ลําดับ
ที่
1

ไตรมาสที่ 1
โครงการ/กิจกรรม

4

คาใชสอยประเภท ง. เพื่อจายเปนคาในการปองกั น
และกําจัดยุงลาย
ค า ใ ช ส อ ยป ระ เ ภท ง . รายจ าย ในกา ร จั ดซื้ อ
เครื่องนุงหมกันหนาว
ค า ใช ส อยประเภท ง. รายจ า ยในการจั ดซื้ อ เครื่ อ ง
เวชภัณฑ ยาสามัญประจําบาน
คาใชสอยประเภท ง. รายจายในการจัดซื้อพันธุขาว

5

งบประมาณ หนวยงาน
บาท
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

110,000

สํานักปลัด

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

100,000

สํานักปลัด

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

100,000

สํานักปลัด

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

1,000,000

สํานักปลัด

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

คาใชสอยประเภท ง. รายจายในการจัดซื้อปุยอินทรีย

1,000,000

สํานักปลัด

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

6

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ม.1

153,500

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

7

โครงการกอสรางลานตากผลผลิตทางการเกษตร ม.2

487,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

8

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2

420,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

9

โครงการปรับ ปรุ งถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal
เปนผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต ม. 3
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมแบบ
ทดน้ําใตดิน ม. 4
โครงการขยายทอเมนประปา ม. 5

1,900,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

383,500

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

460,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมแบบ
ทดน้ําใตดิน ม. 5
โครงการขยายทอเมนประปา ม. 6

147,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

403,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมแบบ
ทดน้ําใตดิน ม. 6
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมแบบ
ทดน้ําใตดิน ม. 7
โครงการปรับ ปรุ งถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal
เปนผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต ม. 7

147,500

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

147,500

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

1,865,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

2
3

10
11
12
13
14
15
16

17

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 8

718,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

18

โครงการขยายทอเมนประปา ม. 9

116,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

19

โครงการกอสรางถนนพูนดินลงลูกรังบดอัด ม. 9

435,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

หมายเหตุ

-4-

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ หนวยงาน
บาท
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

20

354,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

21

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมแบบ
ทดน้ําใตดิน ม. 9
โครงการขยายทอเมนประปา ม.10

490,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

22

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 11

454,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

23

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน องคการบริหารสวนตําบล
ลานกระบือ

200,000

สวนโยธา

ต.ค. 53 - ธ.ค.53

หมายเหตุ

-5ไตรมาสที่ 2
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

1

คาใชสอยประเภท ง. คาจางตัดชุดสมาชิกอาสาสมัค
ปองกันฝายพลเรือน และชุด (OTOS)
คา ใช ส อยประเภท ง. รายจ า ยในการจัด ซื้ อ วัค ซี น
ปองกันโรคพิษสุนัขบา พรอมวัสดุอุปกรณ
คาใชสอยประเภท ง. เปนคาใชจายในการจางนักเรียน
นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน
คา ใช สอยประเภท ง. ค าใช จ า ยในการจั ด โครงการ
สงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน
คา ใช ส อยประเภท ง. เป น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น
โครงการ อบต. สัญจร
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตลงลูกรัง ม. 1

50,000

สํานักปลัด

ม.ค.54 - มี.ค. 54

60,000

สํานักปลัด

ม.ค.54 - มี.ค. 54

100,000

สํานักปลัด

เม.ย.54 - มิ.ย. 54

33,000

สํานักปลัด

ม.ค.54 - มี.ค.54

33,000

สํานักปลัด

ม.ค.54 - มี.ค. 54

129,000

สวนโยธา

ม.ค.54 - มี.ค. 54

73,500

สวนโยธา

ม.ค.54 - มี.ค. 54

155,500

สวนโยธา

ม.ค.54 - มี.ค. 54

36,500

สวนโยธา

ม.ค.54 - มี.ค. 54

580,000

สวนโยธา

ม.ค.54 - มี.ค. 54

88,500

สวนโยธา

ม.ค.54 - มี.ค. 54

280,000

สวนโยธา

ม.ค.54 - มี.ค. 54

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัด
หนองตาสังข ม. 2
โครงการกอสรางถนนพูนดินลงลูกรัง ม. 3
โครงการปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ํ า ทั้ ง หมด ภายใน
หมูบาน ม. 3
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ม. 4
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมแบบ
ทดน้ําแบบทดน้ําใตดิน ม. 8
โครงการกอสรางถนนพูนดินลงลูกรังบดอัด ม. 10

หมายเหตุ

-6ไตรมาสที่ 3
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

คาใชสอยประเภท ง. รายจายในการรณรงคปองกัน
อันตรายและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลตางๆ
คาใชสอยประเภท ง. รายจายในการจัดซื้อพันธปลา

2
3

4
5
6

ค าใช ส อยประเภท ง. รายจ า ยในการดํ า เนิ น การ
ส ง เสริม สนับ สนุ น การดํ า เนิน การอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ การปลูกหญาแฝก
คาใชสอยประเภท ง. รายจายในการโครงการปลูก
ตนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ ฯ
คาใช ส อยประเภทรายจ ายอื่ น คา จั ดซื้ อเครื่องออก
กําลังกายประจําหมูบาน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1

งบประมาณ หนวยงาน
บาท
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

80,000

สํานักปลัด

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

100,0000

สํานักปลัด

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

10,000

สํานักปลัด

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

100,000

สํานักปลัด

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

100,000

สํานักปลัด

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

148,000

สวนโยธา

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

240,000

สวนโยธา

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

310,000

สวนโยธา

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

273,000

สวนโยธา

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

10

โครงการวางทอ คสล.พรอมฝงกลบในทุงนา หลังวัด
ปลักไมดํา ม. 3
โครงการกอสรางกําแพง คสล.และเสริมดินถนนขาง
สระ ม. 3
โครงการปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมศาลาธรรมสั ง เวช วั ด
นิคม ฯ ม. 5
โครงการกอสรางถนนลงลูกรัง ม. 7

51,000

สวนโยธา

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

11

โครงการกอสรางลงลูกรังบดอัด ม. 8

416,000

สวนโยธา

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

12

โครงการกอสรางถนนพูนดินลงลูกรัง ม. 10

46,600

สวนโยธา

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

13

โครงการกอสรางบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน
84 พรรษา อบต.ลานกระบือ

200,000

สวนโยธา

เม.ย. 54 - มิ.ย. 54

7
8
9

หมายเหตุ

-7-

ลําดับ
ที่
1

ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม

โครงการกอสรางโรงเก็บปุย ม. 11

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

730,000

สวนโยธา

พ.ค.54-ก.ย. 54

หมายเหตุ

-8รายจายประจํา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

1
2

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เงินเดือนประเภทเงินเพิ่มการครองชีพพนักงานสวน
ตําบล
ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการองคการ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ (คาตอบแทนรายเดือนประจํา
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ (เงินเพื่อการสูรบ)
ประเภทเงินเดือนใหแกพ นักงานจาง
เงินเดือนประเภทเงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจาง
คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนประธารสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา
คาตอบแทน ประเภทคาเบี้ยประชุม
คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจางละคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ)
คาใชสอยประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ
คาใชสอยประเภท ก. คาใชจายเพือ่ ใหไดมาซึ่ง
บริการคาตักสิ่งปฎิกูล
คาตอบแทนประเภทเงินเพิ่มตางๆ

1,500,000
240,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

313,200

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

75,600

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

42,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

8,160
3,530,000
970,000
1,530,720

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

70,000
20,000
60,000
100,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.52 - ก.ย.53
ต.ค.53 - ก.ย.54

50,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

14,250

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

5,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

10,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สํานักปลัด ฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หมายเหตุ
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ลําดับ
ที่

19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

คาใชสอยประเภท ก. คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการคารับวารสาร
คาใชสอยประเภท ก. คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการคาถายเอกสาร ถายแบบ ถายพิมพเขียว
คาใชสอยประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาติดตั้งไฟฟาและโทรศัพท
คาใชสอยประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายงานประจําป หนังสือพิมพ
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพ ยสิน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพ ยสิน คาบํารุงรักษาซอมแซมที่
สาธารณะ บอทรายบึงกิ่ว
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมยานพาหนะและขนสง
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพ ยสินอื่น (ประปา)
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพ ยสินอื่น (เสียงตามสาย)
คาใชสอยประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธี
การคารับรอง
คาใชสอยประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในทางพิธีทางศาสนาประจําป
คาใชสอยประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในพิธีทางราชการ
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายในการฝกอบรม
(ประธานสภา รองประธานสภา ผูบริหาร สมาชิก
พนักงานสวนตําบล

10,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

10,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

10,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

500,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

50,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

หมายเหตุ

-10ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

31

คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในโครงการฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน (ผูบริหาร , สมาชิกสภา)
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในโครงการฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน (พนักงานสวนตําบล , พนักงานจาง)
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในโครงการฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน (อสม.)
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในโครงการฝกอบรม (การ
รณรงคตอตานยาเสพติด)
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในการฝกอบรม (อปพร)
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในการฝกอบรม (ฝกอบรม
อาชีพ หลักสูตรระยะสั้น)
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ คาใชจายในการฝกอบรม (คัดกรอง
ตรวจสุขภาพสายตา)
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
คาเดินทางไปราชการอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
คาใชสอยประเภท ง. รายจายที่ไดมาซึ่งไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอื่น(สนับสนุนโครงการตาม
พระราชดําริ)
คาใชสอยประเภท ง. รายจายที่ไดมาซึ่งไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอื่น คาใชจายในการจาง
นักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน

100,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

50,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

80,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

50,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

32

33

34

35
36

37

38

39

40

30,000

ต.ค.53 - ก.ย.54

50,000

ต.ค.53 - ก.ย.54

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
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หนวยงาน
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งบประมาณ

เดือน/ป
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41

คาใชสอยประเภท ง. คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โลรางวัล
คาใชสอยประเภท ง. คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
คาใชสอยประเภท ง. คาใชจายไดมาซึ่งไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาใชจายในการรับเสด็จ
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาใชจายในการ
สงเคราะหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูยากไร
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ สงเคราะหเด็ก สตรี
คนชรา และผูดอยโอกาสทางสังคม
คาวัสดุประเภท ก. วัสดุสํานักงาน
คาวัสดุประเภท ข. วัสดุไฟฟาและวิทยุ

20,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

10,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

10,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000
150,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000
15,000
50,000
300,000
10,000
10,000
100,000
100,000
400,000
15,000
40,000
150,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

42

43
44

45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

คาวัสดุประเภท ค. วัสดุงานบานงานครัว
คาวัสดุประเภท ง. วัสดุกอสราง
คาวัสดุประเภท จ. วัสดุยานพาหนะและขนสง
คาวัสดุประเภท ฉ. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุประเภท ช. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาวัสดุประเภท ซ. วัสดุการเกษตร
คาวัสดุประเภท ฌ. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุประเภท ฎ. วัสดุคอมพิวเตอร
หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา
หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาน้ํา น้ําดื่ม
หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาโทรศัพท
หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาบริการทางดาน
โทรคมนาคม
อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนใน
กิจการอันเปนประโยชน

หมายเหตุ
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บาท

หนวยงาน
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61

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ โครงการกิจการ
เสริมสรางวินัยจราจร
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ โครงการกิจการ
อบรมนักเรียนเพื่อตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา
อุดหนุนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโครงการจัดหนวย
บริการอําเภอเคลื่อนที่
อุดหนุนกิจการการจัดงานวันเกษตร
อุดหนุนกิจการการตามโครงการเหลากาชาดและ
ชาวทองถิ่นรวมใจฯ
อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนกิจการโครงการวัน
สตรีสากล
อุดหนุนกิจการกองทุนสงเสริมและสงเคราะห
พลเมืองดี
อุดหนุนการไฟฟาโครงการขยายเขตไฟฟาภายใน
ตําบล
อุดหนุนโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสวนรม
เกลา
อุดหนุนจังหวัดกําแพงเพชรโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
คาครุภัณฑ ประเภท . ครุภัณฑการเกษตร
คาครุภัณฑ ประเภท ฉ. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาครุภัณฑ ประเภท ช.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาครุภัณฑ ประเภท ญ. ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑประเภท ณ. ครุภัณฑอื่น
งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย
งบกลาง ประเภทเงินสมทบประกันสังคม
งบกลาง ประเภททุนการศึกษา
งบกลาง ประเภทเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
งบกลาง ประเภทคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดส

35,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

35,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

10,000
5,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

8,000
15,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

6,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

10,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

500,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

200,000

ต.ค.53 - ก.ย.54

50,000

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000
254,000
60,000
13,000
100,000
420,000
710,000
340,000
60,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

120,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

หมายเหตุ
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ลําดับ
ที่
82

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

110,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

83
84
85

ประเภทเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน
งบกลาง ประเภทคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
งบกลาง ประเภทคาสงเคราะหคนพิการ
งบกลาง ประเภทคาสงเคราะหผูยากไร

2,340,000
360,000
66,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

86

เงินสํารองจาย กรณีจําเปนเรงดวน

900,000

สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54

87

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

1,454,280

สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54

88

ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สวนตําบล
ประเภทเงินเดือนและเงินเพิ่มใหแกพนักงานจาง
คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
คาตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
คาใชสอยประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมครุภัณฑ
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพ ยสิน
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
พิธีการ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นหรือ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ)
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นหรือ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการสรางแรงจูงใจในการ
ชําระภาษี)
คาวัสดุประเภท ก. วัสดุสํานักงาน

162,000

สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54

1,243,680
15,000
50,000
25,900
40,000

สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54

70,000

สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54

40,000

สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54

50,000

สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54

60,000

สวนการคลัง

ต.ค.53 - ก.ย.54

89
90
91
92
93
94
95
96
97

98

99

หมายเหตุ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

100
101
102
103
104

คาวัสดุประเภท ก. วัสดุไฟฟาและวิทยุ
คาวัสดุประเภท ค. วัสดุงานบานงานครัว
คาวัสดุประเภท ฎ. วัสดุคอมพิวเตอร
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ประเภทเงินเพิ่มการคลองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สวนตําบล
ประเภทเงินเดือนและเงินเพิ่มใหแกพนักงานจาง
คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาตอบแทน ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษ
คาใชสอยประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ (ในการถายแบบแปลน ถายพิมพเขียว )
คาใชสอยประเภท ก. รายจายเพือ่ ใหไดมาซึ่ง
บริการ (เพื่อจายเปนคาเปาลางบอบาดาล)
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมครุภัณฑ
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง
พิธีการ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
คาใชสอยประเภท ค. รายจายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการในราชอานาจักร
คาวัสดุประเภท ก. วัสดุสํานักงาน
คาวัสดุประเภท ง. วัสดุกอสราง
คาวัสดุประเภท ฌ. วัสดุโฆษณาและเผยแพร
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
พนักงานสวนตําบล
ประเภทเงินเดือนและเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจาง
คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

10,000
10,000
50,000
740,960
110,880

สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนโยธา
สวนโยธา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

874,800
50,000
15,000
12,396
15,000

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สวนโยธา

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สวนโยธา

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สวนโยธา

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สวนโยธา

ต.ค.53 - ก.ย.54

50,00
20,000
30,000
576,000
44,000

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

680,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

10,000

ต.ค.53 - ก.ย.54

หมายเหตุ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

121

คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล
คาตอบแทน ประเภทคาเชาบาน
คาตอบแทนประเภทเงินเพิ่มตางๆ
คาใชสอยประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการ
บริการ
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสิน
คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมครุภัณฑ
คาใชสอยประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
พิธีการ คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
หรือคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นประจําป (การจัดงานสงกรานต
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ)
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
หรือคาใชจายในโครงการจัดทําบุญเปดอาคาร
ศูนยบริการชุมชนเอนกประสงคองคการบริหาร
สวนตําบลลานกระบือ
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
หรือคาใชจายในโครงการงานประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่นประจําป

50,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

23,400
12,900
10,000

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

122
123
124
125
126
127
128

129

130

100,000

ต.ค.53 - ก.ย.54

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

131

คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ คาใชจายในการปฏิบัติราชการใน
ราชอาณาจักร
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ ในการจัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ คาใชจายในการเขารวมการ
แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม
12 สิงหามหาราชินี
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม 5
ธันวาฯ
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ คาใชจายในโครงการถวายเทียน
จํานําเขาพรรษา
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ คาใชจายในโครงการบรรพชา
อุปสมบท ภิกษุ สามเณร

132

133

134

135

136

137

งบประมาณ หนวยงาน
บาท
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

30,000

สวน
การศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

125,000

สวน
การศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สวน
การศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

12,000

สวน
การศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

350,000

สวน
การศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

40,000

สวน
การศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

100,000

สวน
การศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

หมาย
เหตุ
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

138

คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
เยาวชนและประชาชน
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในโครงการฝกวิชาชีพใหเด็กและเยาวชน
คาใชสอยประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
สืบสานวัฒนธรรมไทย
คาวัสดุประเภท ก. วัสดุสํานักงาน
คาวัสดุประเภท ค. วัสดุงานบานงานครัว
คาวัสดุประเภท ค. คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
คาวัสดุประเภท ค. คาอาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
คาวัสดุประเภท ง. วัสดุกอสราง
คาวัสดุประเภท จ. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาวัสดุประเภท ฉ. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุประเภท ฉ. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

50,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000

สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54

40,000
50,000
680,064
131,320

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

10,000
10,000
20,000
10,000

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

20,000
30,000
20,000
45,000
55,000

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

30,000
5,000

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

139

140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

คาวัสดุประเภท ฎ. วัสดุกีฬา
คาวัสดุประเภท ฎ. วัสดุคอมพิวเตอร
คาสาธารณูปโภค ประเภทคาน้ําประปา
อุดหนุนกิจการนบพระ-เลนเพลง
อุดหนุนกิจการงานประเพณีสารทไทยกลวยไขเมือง
กําแพงเพชร
อุดหนุนกิจการงานรัฐพิธี
อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนกีฬาฟุตบอล
ชมรมกํานัน ผูใหญบาน

หมายเหตุ

-18-

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
บาท

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

เดือน/ป
ดําเนินการ

156
157
158

อุดหนุนกิจการการแขงขันกวนกระยาสารท
อุดหนุนกิจการงานประเพณีวันสงกรานต
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
ในเขตรับผิดชอบ อบต. ลบ. 4 โรงเรียน
อุดหนุนคณะกรรมการวัดหนองตาสังข หมูที่ 2
อุดหนุนคณะกรรมการวัดหนองขอย หมูที่ 7
อุดหนุนคณะกรรมการวัดโพธิ์เตี้ย หมูที่ 3
อุดหนุนคณะกรรมการวัดหนองแขม หมูที่ 4
คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ
คาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย
คาใชสอยประเภท ง. คาเบี้ยเลี้ยง,เดินทาง ,คา
พาหนะ,คาเชาที่พัก, คาผานทางดวนพิเศษ

10,000
30,000
956,800

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

50,000
50,000
50,000
100,000
243,830

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

40,200
20,000
670
50,000

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สํานักปลัดฯ

ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54
ต.ค.53 - ก.ย.54

159
160
161
162
163
164
165
166
167

หมายเหตุ

-19ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
จัดทําร างแผนดําเนิน การโดยพิจารณาจั ดหมวดหมู ใ หส อดคลอ งกั บยุทธศาสตรแ ละแนวทางการ
พั ฒ นาของท อ งถิ่ น ที่ กํ า หนดไว ในแผนยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บล
ลานกระบือ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนปฏิบัติการ
เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ ได
จัดทํารางแผนดําเนินการเรียบรอยแลว นํารางแผนดําเนินการเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาใหความ
เห็นชอบเพื่อประกาศใชตอไป
1.4 ประโยชนของแผนปฏิบัติการ
1) ทําใหเกิดเปนรูปธรรมในการปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
2) ทําใหเกิดเปนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง
3) ทําใหการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ ใหเกิดความชัดเจนและตอเนื่อง
4) ทําใหการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นมีความสะดวกขึ้น

สวนที่ 2

ยุทธศาสตร/แนวทาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา
1.2 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และสิ่งกอสรางอื่นๆ
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
1.4 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําอุปโภค
บริโภค / ระบบประปา
1.5 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําและระบบ
ชลประทาน
รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง
2.2 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชน
รวม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ
ของโครงการทั้งหมด

รอยระของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

18

52.94

8,258,100

63.34

อบต.ลานกระบือ

5

14.70

1,890,000

14.49

อบต.ลานกระบือ
อบต.ลานกระบือ
อบต.ลานกระบือ

4

11.77

1,469,000

11.27

7

20.59

1,420,500

10.90

34

100

13,037,600

100

4

100

1,150,000

100

อบต.ลานกระบือ

-

-

-

-

อบต.ลานกระบือ

4

100
20

1,150,000

100

ยุทธศาสตร/แนวทาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรธรรมเทค
3.1 แนวทางการพัฒนาเกษตรธรรมเทค
รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
4.1 แนวทางการพัฒนาศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระบบ กอนวัยเรียน และระบบ 12 ป
4.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษานอก
ระบบ
4.3 การพัฒนาระบบการศึกษาของทองถิ่นเพื่อ
นําไปสูความเปนสากล
4.4 แนวทางการพัฒนาแหลงขอมูลขาวสาร
ของประชาชน
รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนางานคุมครองดูแลและ
บํารุงรักษาปา
5.2 แนวทางการพัฒนางานบําบัดและกําจัด
ขยะ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ รอยระของงบประมาณ
ที่ดําเนินการ
ของโครงการทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

1
1

100
100

1,000,000
1,000,000

100
100

9

75

2,105,184

76.58

อบต.ลานกระบือ

1

8.30

50,000

1.82

อบต.ลานกระบือ

2

16.70

593,830

21.60

อบต.ลานกระบือ

-

-

-

-

อบต.ลานกระบือ

12

100

2,749,014

100

-

-

-

-

อบต.ลานกระบือ

2

100

110,000

100

อบต.ลานกระบือ

21

อบต.ลานกระบือ

ยุทธศาสตร/แนวทาง
5.3 แนวทางการพัฒนางานบําบัดและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิต
6.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกีฬา นันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
รวม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ
ของโครงการทั้งหมด
-

รอยระของงบประมาณ
-

หนวยดําเนินการ
อบต.ลานกระบือ

2

100

110,000

100

7

19.44

515,000

9

อบต.ลานกระบือ

13
16

36.11
44.45

3,917,000
805,000

74.79
15.37

อบต.ลานกระบือ
อบต.ลานกระบือ

36

100

5,237,000

100

22

ยุทธศาสตร/แนวทาง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเข็มแข็งและยึดมั่น
ในหลักธรรมภิบาล
7.1 แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการของ
อปท. ใหโปรงใสตรวจสอบได
7.2 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมความเข็ม
แข็งพัฒนาศักยภาพของชุมชนประชาชน
ในทุกดาน
7.3 แนวทางการพัฒนาจัดระเบียบชุมชนสังคม
7.4 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
7.5 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7.6 แนวทางการพัฒนาการจัดจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ รอยระของงบประมาณ
ของโครงการทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

1

7.14

10,000

0.58

อบต.ลานกระบือ

3

21.43

560,200

32.50

อบต.ลานกระบือ

2
3

14.29
21.43

20,250
950,000

1.18
55.12

อบต.ลานกระบือ
อบต.ลานกระบือ

2

14.29

135,000

7.83

อบต.ลานกระบือ

3

21.42

48,000

2.79

อบต.ลานกระบือ

14

100

1,723,450

100

23

ยุทธศาสตร/แนวทาง
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรและองคกร
8.1 แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพในการ
ทํางานของบุคลากรของ อปท.
8.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพองคการ
รวม
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว
9.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว
9.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ดานการทองเที่ยว
9.3 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ รอยระของงบประมาณ
ของโครงการทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

24
93

20.51
79.49

1,160,670
19,533,876

5.61
94.39

117

100

20,694,546

100

-

-

-

-

อบต.ลานกระบือ

-

-

-

-

อบต.ลานกระบือ

220

100

45,701,610

100

24

อบต.ลานกระบือ
อบต.ลานกระบือ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.

1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม - เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
เหล็ก ม. 2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

420,000

หมูที่ 2

สวนโยธา

2

.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ - เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุง
ผิว Cape Seal เปนผิวจราจรแบบ
ถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal
แอสฟลทติกคอนกรีต ม. 3
เปนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก
คอนกรีต
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ - เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุง
ผิว Cape Seal เปนผิวจราจรแบบ
ถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal
แอสฟลทติกคอนกรีต ม. 7
เปนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก
คอนกรีต
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม - เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
เหล็ก ม. 8
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,900,000

หมูที่ 3

สวนโยธา

1,865,000

หมูที่ 7

สวนโยธา

718,000

หมูที่ 8

สวนโยธา

3

4
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1.1 การพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา
ลําดับ
ที่
5

6

7
8
9
10
11
12

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการปรับปรุงถนนพูนดินลงลูกรังบด - เพื่อจายเปนคาจางเหมา
อัด หมูที่ 9
ปรับปรุงถนนพูนดินลงลูกรังบด
อัด
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
- เพื่อจายเปนคาจางเหมา
เหล็ก หมูที่ 11
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตลงลูกรัง - เพื่อจายเปนคาจางเหมา
หมูที่ 1
กอสรางถนนลงลูกรัง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
- เพื่อจายเปนคาจางเหมา
เหล็ก ภายในวัดหนองตาสังข หมูที่ 2
กอสรางถนนคอนกรีต
โครงการกอสรางถนนพูนดินลงลูกรัง
- เพื่อจายเปนคาจางเหมา
หมูที่ 3
กอสรางถนนพูนดินลงลูกรัง
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําทั้งหมด - เพื่อจายเปนคาจางเหมา
ภายในหมูบาน หมูที่ 3
ปรับปรุงกอสรางรางระบายน้ํา
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
- เพื่อจายเปนคาจางเหมา
หมูที่ 4
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
โครงการกอสรางถนนพูนดินลงลูกรังบด - เพื่อจายเปนคาจางเหมา
อัด หมูที่ 10
กอสรางถนนพูนดินลงลูกรังบด
อัด

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
435,000
หมูที่ 9 สวนโยธา

454,000

หมูที่ 11

สวนโยธา

129,000

หมูที่ 1

สวนโยธา

73,500

หมูที่ 2

สวนโยธา

155,500

หมูที่ 3

สวนโยธา

36,500

หมูที่ 3

สวนโยธา

580,000

หมูที่ 4

สวนโยธา

280,000

หมูที่ 10

สวนโยธา
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1.1 การพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1
โครงการกอสรางวางทอ คสล.พรอมฝง
กลบในทุงนา หลังวัดปลักไมดํา
หมูที่ 3
โครงการกอสรางกําแพง คสล.และเสริม
ดินขางสระ หมูที่ 3

14

15

16
17
18

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาจางเหมา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อจายเปนคาจางเหมา
กอสรางวางทอคสล.พรอมฝง
กลบในทุงนา หลังวัดปลักไมดํา
- เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
กําแพง คสล.และเสริมดินขาง
สระ
โครงการกอสรางถนน ลงลูกรัง หมูที่ 7 - เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
ถนนลงลูกรัง
โครงการกอสรางถนนลงลูกรังบดอัด
- เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
หมูที่ 8
ถนนลงลูกรังบดอัด
โครงการกอสรางถนนพูนดินลงลูกรัง
- เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
หมูที่ 10
ถนนพูนดินลงลูกรัง

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
148,000
หมูที่ 1 สวนโยธา
240,000

หมูที่ 3

สวนโยธา

310,000

หมูที่ 3

สวนโยธา

51,000

หมูที่ 7

สวนโยธา

416,000

หมูที่ 8

สวนโยธา

46,600

หมูที่ 10

สวนโยธา
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1.2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งกอสรางอื่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการกอสรางบานทองถิ่นไทย
เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา อบต.
ลานกระบือ
โครงการกอสรางโรงเก็บปุย
หมูที่ 11
โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลา
ธรรมสังเวช หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน องคการ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ

- เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
บานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน
84 พรรษา อบต.ลานกระบือ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
โรงเก็บปุย หมูที่ 11
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซม
ศาลาธรรมสังเวช หมูที่ 5
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน องคการบริหารสวนตําบล
ลานกระบือ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง
ลานตากผลผลิตทางการเกษตร

200,000

ต.ลาน
กระบือ

สวนโยธา

730,000

หมูที่ 11

สวนโยธา

273,000

ศาลาธรรม
สังเวช หมูที่ 5

สวนโยธา

200,000

อบต.ลาน
กระบือ

สวนโยธา

487,000

ม. 2

สวนโยธา

2
3
4

5

โครงการกอสรางลานตากผลิตผล
ทางการเกษตร ม. 2

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28

1.4 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค/ระบบประปา
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายเขตทอเมนประปา
หมูที่ 5
โครงการขยายเขตทอเมนประปา
หมูที่ 6
โครงการขยายเขตทอเมนประปา
หมูที่ 9
โครงการขยายเขตทอเมนประปา
หมูที่ 10

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาขยาย
เขตทอเมนประปา
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาขยาย
เขตทอเมนประปา
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาขยาย
เขตทอเมนประปา
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาขยาย
เขตทอเมนประปา

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
460,000
หมูที่ 5 สวนโยธา
403,000

หมูที่ 6

สวนโยธา

116,000

หมูที่ 9

สวนโยธา

490,000

หมูที่ 10

สวนโยธา
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ก.ย.

1.5 การพัฒนาแหลงและระบบชลประทาน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรม ม. 1
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตรแบบทดน้ําใตดิน หมูที่
4
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมแบบทดน้ําใตดิน หมูที่
5
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตรแบบทดน้ําใตดิน
หมูที่ 6
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมแบบทดน้ําใตดิน หมูที่
7
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมแบบทดน้ําใตดิน หมูที่
9
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตรแบบทดน้ําใตดิน
หมูที่ 8

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาขุดคลอง
และวางทอระบายน้ํา
- เพื่อจายเปนคาจางหมาขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตรแบทดน้ําใตดิน

2

3

4

5

6

7

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
153,500
หมูที่ 1 สวนโยธา
383,500

หมูที่ 4

สวนโยธา

- เพื่อจายเปนคาจางหมาขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตรแบบทดน้ําใต
ดิน
- เพื่อจายเปนคาจางหมาขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตรแบทดน้ําใตดิน

147,000

หมูที่ 5

สวนโยธา

147,500

หมูที่ 6

สวนโยธา

- เพื่อจายเปนคาจางหมาขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตรแบบทดน้ําใต
ดิน
- เพื่อจายเปนคาจางหมาขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตรแบบทดน้ําใต
ดิน
- เพื่อจายเปนคาจางหมาขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตรแบทดน้ําใตดิน

147,500

หมูที่ 7

สวนโยธา

354,000

หมูที่ 9

สวนโยธา

88,500

หมูที่ 8

สวนโยธา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แนวทางการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ
ที่
1

2
3

4

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

คาใชสอยประเภท ง. รายจายในการ - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธุ
จัดซื้อพันธุขาว
ขาวสําหรับชวยเหลือสงเสริม
สนับสนุนประชาชนใหใชขาว
พันธุดี
คาใชสอยประเภท ง. รายจายในการ - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธปลา
จัดซื้อพันธปลา
คาใชสอยประเภท ค. คาใชสอย
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เกี่ยวกับรับรองและพิธีการ คาใชจาย ฝกอบรม (ฝกอบรมอาชีพ
ในการฝกอบรม (ฝกอบรมอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น)
หลักสูตรระยะสั้น)
คาใชสอยประเภท ง.รายจายที่ไดมา - เพื่อจายเปนคาใชจาย
ซึ่งไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่น
(สนับสนุนโครงการตาม
(สนับสนุนโครงการตาม
พระราชดําริ)
พระราชดําริ)

งบประมา
ณ
(บาท)
1,000,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัด

100,000

หมู 1 -11

20,000

หมู1 - 11

สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด

30,000

หมู 1-11
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สํานัก
ปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
3. ยุทธศาสตรดานเกษตรธรรมเทค
3.1 แนวทางการพัฒนาเกษตรธรรมเทค
ลําดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

คาใชส อยประเภท ง. รายจายในการ - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อปุยอินทรีย
ดําเนินตามโครงการตาม
โครงการสงเสริมการใชปุย
อินทรียใหกับประชาชน

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,000,000 หมู 1 - 11 สํานัก
ปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา
4.1 พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ป
ลําดับ
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

คาวัสดุประเภท ค. คาอาหาร - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนมกลอง ยู เอช
เสริม (นม) โรงเรียน
ที นมพาสเจอรไรส ตามบัญชีกรมปศุ
สัตวรับรองการจําหนายใหแกเด็ก
นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียน ที่อยูในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ อบต. ลานกระบือ
คาวัสดุประเภท ค. คาอาหาร
เสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล
ลานกระบือ

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนมกลอง ยู เอช
ที นมพาสเจอรไรส ตามบัญชีกรมปศุ
สัตวรับรองการจําหนายใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ลานกระบือ
คาใชสอยประเภท ง. รายจาย - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของขวัญ ของ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
รางวัล คาอาหาร ผลไม เครื่องดื่ม คา
ราชการที่ไมเขาลักษณะ
เชาเครื่องขยายเสียง คาระดับตกแตงและ
รายจายหมวดอื่น ๆ ในการ ที่จําเปนในการจัดงานวันเด็ก
จัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
680,064 ร.ร.บาน
สวน
ปลักไมดํา
การศึกษา
ร.ร.บาน
หนองแขม
ร.ร.นิคมฯ
ร.ร. อาชา
นุสรณ

131,320

ศูนย
สวน
พัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็ก

125,000

ร.ร.บานปลัก
ไมดํา
ร.ร.บานหนอง
แขม
ร.ร.นิคมฯ
ร.ร. อาชา
นุสรณ
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สวน
การศึกษา

4.1 พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ป
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

4

คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม 12
สิงหามหาราชินี ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ลานกระบือ
คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
คาใชจายในโครงการฝกวิชาชีพให
เด็กและเยาวชน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนในเขตรับผิดชอบ
อบต. ลบ. 4 โรงเรียน

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหาร
เครื่องดื่ม คาแตงหนา – แตงตัว
คาปาย คาวัสดุอุปกรณ ตางๆ
สําหรับใหเด็กไดฝกซอมกีฬา
เชน ลูกโปง ลูกฟุตบอล ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของ
รางวัล คาอาหาร – เครื่องดื่ม คา
ดอกไม พวงมาลัยดอกมะลิ คา
ปายโครงการ ฯลฯ ที่จําเปนใน
การจัดกิจกรรม 12 สิงหามหา
ราชินี
- เพื่อจายเปนคาในโครงการฝก
วิชาชีพใหเด็กและเยาวชน

5

6

7

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหาร
กลางวันใหนักเรียนในเขต
รับผิดชอบ อบต. ลบ. 4 โรงเรียน

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000
ศูนย
สวน
พัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็ก

12,000

ศูนย
สวน
พัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็ก

20,000

หมู 1 - 11

สวน
การศึกษา

956,800

ร.ร.บานปลัก
ไมดํา
ร.ร.บานหนอง
แขม
ร.ร.นิคมฯ
ร.ร. อาชา
นุสรณ

สวน
การศึกษา
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4.1 พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ป
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน
คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย

9

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
- เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรม
ไทย

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 ร.ร.บานปลัก
สวน
ไมดํา
ร.ร.บานหนอง การศึกษา

30,000

แขม
ร.ร.นิคมฯ
ร.ร. อาชา
นุสรณ
ไมดํา
ร.ร.บานหนอง
แขม
ร.ร.นิคมฯ
ร.ร. อาชา
นุสรณ
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สวน
การศึกษา

4.2 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ

ลําดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คาใชสอยประเภท ง. เปนคาใชจายใน - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจาง 50,000
อบต.
สํานัก
การจา งนักเรีย น นั ก ศึก ษา ทํา งาน นักเรียน นักศึกษา ทํางานชวง
ลาน
ปลัด
ชวงปดภาคเรียน
ปดภาคเรียน
กระบือ

4.3 การพัฒนาระบบการศึกษาของทองถิ่นเพื่อนําไปสูความเปนสากล
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม 5
ธันวาฯ
คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือ

2

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของ
350,000
อบต.
สวน
รางวัล คาอาหาร – เครื่องดื่ม (ไม
ลาน
การศึกษา
มีแอลกอฮอล) คาดอกไม คา
กระบือ
ปายโครงการ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหาร
กลางวันใหนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลลานกระบือ

243,830

อบต.ลาน
กระบือ

36

สวน
การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5.2 แนวทางการพัฒนางานบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

คาใชสอยประเภท ง. รายจายที่ไดมา
ซึ่งไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่น ๆ
โครงการปลู ก ต น ราชพฤกษ เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ

2

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตนไม
ตางๆ เชน ตนราชพฤกษ เฉลิม
พระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวจะทรงมีพระ
ชนมพรรษา 83 พรรษา ในป
2553 เพื่อปลูกในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต. มีความสูงเฉลี่ย 1.50
เมตร
คาใช สอยประเภท ง.รายจ ายในการ - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการสงเสริมการดําเนิน การอัน ดําเนินการสงเสริมการดําเนินการ
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ การปลู ก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ
หญาแฝก
ปลูกหญาแฝก

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 หมู 1 - 11 สํานัก
ปลัด

10,000

หมู 1 -11
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สํานัก
ปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
6. ยุทธศาสตรสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต
6.1 การสงเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

คาใชส อยประเภท ง. รายจายในการ
จั ด ซื้ อ เครื่ อ งเวชภั ณ ฑ ยาสามั ญ
ประจําบาน

2

คาใชส อยประเภท ง. รายจายในการ
จัดซื้อเครื่องนุงหม,เวชภัณฑ ฯลฯ

3

คาใชสอยประเภท ง. เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อน้ํายากําจัดยุงลาย น้ํามันโซลา
น้ํามันเบนซิน ทรายอะเบท
คาใชส อยประเภท ง. รายจายในการ
จัดซื้อวั คซีนป องกันโรคพิษ สุนัขบ า
พรอมวัสดุอุปกรณ

4

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เ พื่ อ จ า ยเ ป น ค าซื้ อ เ ครื่ อ ง 100,000 หมู 1 - 11 สํานัก
เวชภั ณ ฑ ยาสามั ญ ประจํ า บ า น
ปลัด
สํ าหรั บ ประชาชนในเขตตํ า บล
ลาน กระบื อ เพื่ อช ว ยเ ห ลื อ
ประชาชน ในการดู แ ล รั ก ษ า
เบื้องตนดวยตนเอง
- เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องนุงหม
100,000 หมู 1 - 11 สํานัก
,เวชภัณฑ ในฤดูหนาว เพื่อ
ปลัด
สงเคราะหผูยากไร คนพิการ
ผูสูงอายุ ในเขตตําบลลาน
กระบือ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนายากําจัด 110,000 หมู 1 - 11 สํานัก
ยุงลาย น้ํามันโซลา น้ํามัน
ปลัด
เบนซิน ทรายอะเบท (3 ระยะ)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีน
60,000
หมู 1 - 11 สํานัก
ปองกันโรคพิษสุนัขบา พรอม
ปลัด
วัสดุอุปกรณ .ในเขตรับผิดชอบ
อบต. ลานกระบือ

38

6.1 การสงเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

คาวัสดุประเภท ช. วัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย

6

คาใชสอยประเภทรายจายอื่น คา
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
โครงการกิจการอบรมนักเรียนเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา

7

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ
เวชภัณฑ เคมี ถุงมือ กระดาษ
กรอง หลอดแกว ออกซิเจน
และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณใน
การตรวจสารเสพติดในรางกาย
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร
โครงการกิจการอบรมนักเรียน
เพื่อตอตานยาเสพติดใน
สถานศึกษา

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000
อบต.
สํานัก
ลาน
ปลัด
กระบือ

100,000

หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัด

35,000

สถาน
ตํารวจภูธร
ลาน
กระบือ

สํานัก
ปลัดฯ
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6.2 แนวทางการพัฒนางานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1

คาใชสอยประเภท ง. รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาสทางสังคม

2

คาใชสอยประเภท ง. รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ คาใชจายในการสงเคราะหคน
พิการ ผูสูงอายุ ผูยากไร

3

อุดหนุนกิจการบริการการจัดงานวัน
เกษตร

4

คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายใน
การจัดโครงการสงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเด็ก
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
ทางสังคม โดยใหการ
สงเคราะหเบี้ยในการครองชีพ
ตามหลักเกณฑที่ อบต. กําหนด
- เพื่อจายเปนคาใชจายชวยเหลือ
สงเคราะหผูพิการ ผูสูงอายุ ผู
ยากไร ในการจัดซื้ออุปกรณ
ชวยเหลือการเดิน การดํารงชีวิต
เชน ไมค้ําหัดเดิน ไมค้ํายัน ไม
เทา รถเข็นแบบนั่ง - แบบนอน
ขาเทียม ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนกิจการบริการการจัด
งานวันเกษตร
- เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการสงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000
หมู 1 - 11
สํานัก
ปลัด

20,000

หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัด

8,000

สํานักงาน
เกษตร
อําเภอ
หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัดฯ

33,000

สํานัก
ปลัดฯ
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6.2 แนวทางการพัฒนางานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

ประเภทคาบริการทางดาน
โทรคมนาคม

6

อุดหนุนการไฟฟาโครงการขยายเขต
ไฟฟาภายในตําบล

7

งบกลาง ประเภทคาเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

8

งบกลาง ประเภทคาสงเคราะหคน
พิการ

9

อุดหนุนโครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะสวนรวมเกลา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในอัตรา
เหมาจายเลขหมายรายเดือนใน
การใหบริการอินเตอรเนตและคา
ติดตั้งการใชงานระบบ
อินเตอรเนตตําบล และ
คาธรรมเนียมชื่อเวบไซด(โดเมน
เนม) คาเชาพื้นที่เวบไซดบน
อินเตอรเนต คาธรรมเนียมอื่นๆ
ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ขยายเขตไฟฟาภายในตําบล เขต
องคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือ
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ พื้นที่บริการ อบต. ลบ.
ที่มีรายชื่อผานความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
- เพื่อจายเปนคาสงเคราะหคน
พิการที่มีรายชื่อผานความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
กําแพงเพชรหรือผูบริหารทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนโครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะสวนรวมเกลา

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 อบต.ลาน
สํานัก
กระบือ
ปลัดฯ

500,000

หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัด

2,340,000

หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัด

360,000

หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัด

200,000

หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัดฯ
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6.2 แนวทางการพัฒนางานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่
10

11

12

13

โครงการ/กิจกรรม
งบกลาง ประเภทคาสงเคราะหผู
ยากไร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาสงเคราะหผู
ยากไรที่มีรายชื่อผานความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
กําแพงเพชรหรือผูบริหารทองถิ่น
งบกลาง ประเภทเงินสมทบระบบ
- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขา
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ระบบหลักประกันสุขภาพตาม
หรือพื้นที่
ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลง
วันที่ 28 มิ.ย. 2549 เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
อบต. ฯลฯ
งบกลาง ประเภทคาสงเคราะหเบี้ยยัง - เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส
ชีพผูปวยเอดส ที่ไดรับความเห็น
จากแพทยวาเปนผูปวยเอดส
อุดหนุนจังหวัดกําแพงเพชรโครงการ - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อุดหนุนจังหวัดกําแพงเพชร
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
66,000
หมู 1 - 11
สํานัก
ปลัด

60,000

อบต.
ลาน
กระบือ

สํานัก
ปลัด

120,000

หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัด

50,000

หมู 1 - 11

สํานัก
ปลัดฯ
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6.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หรือ
คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณี
และวัฒนธรรมทองถิ่นประจําป (การ
จัดงานสงกรานตรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ)

2

3

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาจายตางๆ ใน
การจัดงานสงกรานตรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ เชน คาอาหาร น้ําดื่ม
ดอกไม พวงมาลัยดอกมะลิสด
น้ําอบ น้ําหอม คาของขวัญ ของ
รางวัล สําหรับผูสูงอายุที่ไดรับ
การยกยองใหเปนนักปราชญ
ชาวบานในดานตางๆ
คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
- เพื่อจายเปนคาใชจายใน
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดทําบุญเปดอาคาร
เขาลักษณะหมวดอื่นๆ หรือคาใชจาย ศูนยบริการชุมชนเอนกประสงค
ในโครงการจัดทําบุญเปดอาคาร
องคการบริหารสวนตําบลลาน
ศูนยบริการชุมชนเอนกประสงค
กระบือ
องคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือ
คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆใน
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม การจัดโครงการถวายเทียนจํานํา
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
เขาพรรษา เชนคาจัดซื้ออาหาร คาใชจายในโครงการถวายเทียนจํานํา เครื่องดื่มดื่ม คาแตงหนา เขาพรรษา
แตงตัว (นางฟา – เทวดา) คา
เทียนจํานําพรรษา ปจจัยไทย
ธรรมฯลฯ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000
อบต.
สวน
ลาน
การศึกษา
กระบือ

100,000

40,000

อบต.ลาน
กระบือ

วัดนองแขม
วัดปลักไมดํา
วัดหนองขอย
วัดหนอง
ตาสังข
สํานักสงค
วงฆอง
สํานักสงค
นิคม5ฯ

สวน
การศึกษา

สวน
การศึกษา
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6.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในโครงการบรรพชา
อุปสมบท ภิกษุ สามเณร

5

6

7

8

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการบรรพชา อุปสมบท
ภิกษุ สามเณร เชน คาจัดซื้อ
อาหาร -เครื่องดื่มดื่ม เครื่องอัฎฐ
บริขาร คาจางเหมาหมอทําขวัญ
นาค คาปจจัยไทยธรรม ฯลฯ
อุดหนุนกิจการงานประเพณีสารท
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ใน
ไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชร
การจัดงานสารทไทยกลวยไข
เมืองกําแพงเพชร ที่ทําการ
ปกครอง อ.ลบ. เปนผูดําเนินการ
อุดหนุนกิจการงานประเพณีนบพระ - - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
เลนเพลง
ประเพณีนบพระ – เลนเพลง
ที่ทําการปกครอง อ.ลบ. เปน
ผูดําเนินการ
อุดหนุนกิจการงานรัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานรัฐพิธีของอําเภอ
ที่ทําการปกครองอําเภอลาน
กระบือเปนผูดําเนินการ
อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุน - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่
กีฬาฟุตบอลชมรมกํานัน ผูใหญบาน เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม
โครงการสนับสนุนกีฬาฟุตบอล
ชมรมกํานัน ผูใหญบาน ที่ทําการ
ปกครองอําเภอลานกระบือเปน
ผูดําเนินการ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000
วัดหนอง
สวน
แขม
การศึกษา

55,000

ปกครอง
อําเภอ

สวน
การศึกษา

45,000

ปกครอง
อําเภอ

สวน
การศึกษา

30,000

ปกครอง
อําเภอ

สวน
การศึกษา

5,000

ปกครอง
อําเภอ

สวน
การศึกษา
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6.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ลําดับ
ที่
9

10

11
12
13
14

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนกิจการการแขงขันกวน
กระยาสารท

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
สําหรับกลุมสตรี แมบาน เขา
รวมการแขงขันกวนกระยาสารท
ในงานประเพณีสารทไทยกลวย
ไข สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอลานกระบือเปน
ผูดําเนินการ
อุดหนุนคณะกรรมการวัดหนองตา
- เพื่อจายเปนคาซอมแซม ตอ
สังข หมูที่ 2
เติมบูรณศาสนสถานวัดหนองตา
สังข
อุดหนุนคณะกรรมการวัดหนองขอย - เพื่อจายเปนคาตอเติมศาลาการ
หมูที่ 7
เปรียญวัดหนองขอย
อุดหนุนคณะกรรมการวัดโพธิ์เตี้ย
- เพื่อจายเปนคาบูรณะอุโบสถวัด
หมูที่ 3
โพธิ์เตี้ย
อุดหนุนคณะกรรมการวัดหนองแขม - เพื่อจายเปนคาบูรณะอุโบสถวัด
หมูที่ 4
หนองแขม
คาใชสอยประเภท ค. รายจาย
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เชนคาอาหาร ปจจัยไทยทาน
คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา
ดอกไม ธูปเทียน พวงมาลัยของ
ประจําป
ใชตางๆ ที่จําเปนทางศาสนาใน
งานวันเขาพรรษา วันลอยกระทง

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000
ปกครอง
สวน
อําเภอ การศึกษา

50,000

วัดหนอง
ตาสังข

สวน
การศึกษา

50,000

วัดหนอง
ขอย
วัดโพธิ์
เตี้ย
วัดหนอง
แขม
อบต.
ลาน
กระบือ

สวน
การศึกษา
สวน
การศึกษา
สวน
การศึกษา
สํานัก
ปลัดฯ

50,000
100,000
20,000
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6.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15

คาใชสอยประเภท ค. รายจาย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คาใชจายในพิธีทางราชการ

16

คาใชสอยประเภท ง. คาใชจายไดมา
ซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในการรับเสด็จ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ
เกี่ยวกับการจัดพิธีในวันสําคัญ
ทางราชการตางๆ เชน วันพอ
วันแม วันจักรี วันปยะมหาราช
รวมทั้งวันอื่น
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับ
เสด็จของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถรวมถึงพระ
บรมวงศศานุวงศ พระองคอื่นๆ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000
อบต.
สํานัก
ลาน
ปลัดฯ
กระบือ

20,000

อบต.
ลาน
กระบือ

สํานัก
ปลัดฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเข็มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล
7.1 การพัฒนาบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให โปรงใสตรวจสอบได
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1

อุดหนุนกิจการกองทุนสงเสริมและ
สงเคราะหพ ลเมืองดี

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สนับสนุนกองทุนสงเคราะห
พลเมืองดีจังหวัดกําแพงเพชร
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ และให
ชวยเหลือพลเมืองดีที่กระทํา
ความดีในการเขาชวยเหลือผูอื่น
ที่ตกในอันตรายและตองการ
ความชวยเหลือ ฯลฯ ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดกําแพงเพชรเปน
ผูดําเนินการ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000
จังหวัด
สํานัก
กําแพงเพชร ปลัดฯ
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7.2 การพัฒนาและสงเสริมความเข็มแข็งพัฒนา ศักยภาพของชุมชนประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1

คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพ ยสิน
อื่น (ประปา)

- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ
ซอมแซมทรัพ ยสินและจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณประปาพรอมบริการ
เปลี่ยนสารกรองน้ํา ขนาด 60
กรวดกรองน้ํา เบอร 6 , 2
ทรายกรองน้ํา เบอร 2, 0.5 สาร
กรองแมงกานีส , สารกรด
คารบอน , เครื่องกรอง
น้ําประปา , เครื่องสูบน้ําแบบ
จมน้ํา (ซัมเมิส) ขนาด 1.5 – 3
แรงมา บอน้ําบาดาล , ถังเก็บน้ํา
และซอมแซมวัสดุอุปกรณ
ประปา , อาคารตางๆ , ปายรั้ว ,
ศูนยสาธิตฯ , ถนนลูกรัง ถนนค
สล. ถนนลาดยาง สิ่งกอสราง
ตางๆ ภายในหมูบานทุกหมูบาน
ฯลฯ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
500,000 หมู 1 - 11 สํานักปลัด
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7.2 การพัฒนาและสงเสริมความเข็มแข็งพัฒนา ศักยภาพของชุมชนประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

2

คาใชสอยประเภท ข. รายจายเพื่อ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพ ยสิน
อื่น (เสียงตามสาย)

3

คาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลลานกระบือ

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมและ
บํารุงรักษา อุปกรณเสียงตาม
สาย หอกระจายขาว ที่ติดตั้ง
ตามหมู 1 – 11 ต. ลานกระบือ
เชน ดอกลําโพง เครื่องขยาย
เสียงและอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ สื่อการเรียน การสอน
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ
เชน หุนจําลองภูมิประเทศ สื่อ
การเรียนการสอน กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวย
ปล้ํา เบาะยูโด หวงทองเหลือง
ลูกฟูก ที่วัดสวนสูงเด็ก ที่ชั่ง
น้ําหนักเด็ก สมุดบันทึกการ
พัฒนาการเด็ก บัญชีเรียกชื่อเด็ก
นักเรียน สีเทียน สีโปรเตอร
จานสีใหญ ดินน้ํามันไรสาร เกม
ฝกความจํา ฯลฯ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
หมู 1 - 11 สํานักปลัด

40,200

อบต.ลาน
กระบือ

สวน
การศึกษา
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7.3 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชนสังคม
ลําดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน
กิจการโครงการวันสตรีสากล

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาโครงการวัน
สตรีสากล ประจําป 2553
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ลานกระบือเปนผูดําเนินการ
คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลและ - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
บันทึกขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
เก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ)
(จปฐ) สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเปนผูดําเนินการ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6,000
อําเภอลาน สํานักงาน
กระบือ
พัฒนา
ชุมชน
14,250

หมู 1 - 11

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
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7.4 แนวทางการพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
โครงการกิจการเสริมสรางวินัย
จราจร

2

อุดหนุนกิจการตามโครงการเหลา
กาชาดและชาวทองถิ่นรวมใจฯ

3

เงินสํารองจาย กรณีจําเปนเรงดวน
กรณีชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัย เชน อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย ฯลฯ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร
โครงการกิจการเสริมสรางวินัย
จราจร
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนกิจการตามโครงการ
เหลากาชาดและชาวทองถิ่นรวม
ใจฯ
- เพื่อจายเปนกรณีจําเปน
เรงดวน อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัยและเพื่อสํารองจายกรณี
เงินงบประมาณสวนตางๆ ไม
เพียงพอแกการใชจาย

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
ฯ

35,000

สถานี
ตํารวจภูธร
ลานกระบือ

15,000

สํานักงาน
ทองถิ่น
จังหวัด

สํานักปลัด
ฯ

900,000

หมู 1 - 11

สํานักปลัด
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7.5 การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรเอกชนในกิจการอันเปน
ประโยชน

2

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
โครงการกิจการอบรมนักเรียนเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เสริมสรางหมูบาน ชุมชน
เขมแข็งดานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอลานกระบือ เปน
ผูด ําเนินการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อบรมนักเรียนเพื่อตอตานการ
ใชยาเสพติดในสถานศึกษา
ใหแกสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
ลานกระบือ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
100,000

ตําบลลาน
กระบือ

35,000

โรงเรียน
เขตอําเภอ
ลานกระบือ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปกครอง
อําเภอ

สถานี
ตํารวจ
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7.6 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

อุดหนุนสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
กําแพงเพชรโครงการกิจการจัดตั้ง
และบริหารศูนยขอมูลทองถิ่น ศูนย
ประสานงาน
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
โครงการจัดหนวยบริการอําเภอ
เคลื่อนที่

2

3

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดกําแพงเพชร

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
โครงการจัดหนวยบริดารอําเภอ
เคลื่อนที่
คาใชสอยประเภท ง. เปนคาใชจาย - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ในการดําเนินโครงการ อบต.สัญจร ดําเนินโครงการ อบต.สัญจร

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
10,000

5,000

33,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สํานักงาน
ทองถิ่น
จังหวัด
กําแพงเพชร
ที่ทําการ สํานักปลัด
ปกครอง
อําเภอ
หมู 1 - 11
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สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองคกร
8.1 แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพในการทํางานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

คาใชสอยประเภท ค. รายจาย
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองใน 30,000
เกี่ยวกับการรับรองพิธีการคารับรอง การตอนรับบุคคล,คณะบุคคล
ที่มานิเทศงานเยี่ยมชม ทัศน
ศึกษาดูงาน รวมทั้งการประชุม
สภา ของ อบต. ลานกระบือ
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจายใน - เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ 50,000
การฝกอบรม (ประธานสภา รอง การฝกอบรมใหแก ประธาน
ประธานสภา ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ รองประธานสภาฯ ,รอง
พนักงานสวนตําบล
ประธารสภาฯ, เลขานุการสภา
ฯ , ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง
อบต. ลบ. ที่จัดโดยหนวยงาน
ของราชการ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน ฯลฯ เชน
คาลงทะเบียน คาอาหาร คา
วัสดุ ในการฝกอบรมหลักสูตร
ตางๆ

อบต.
ลานกระบือ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ
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8.1 แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพในการทํางานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

คาใชสอยประเภท ค. คาใชจาย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คาใชจายในโครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน (ผูบริหาร ,
สมาชิกสภาฯ)

4

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ใน
การฝกอบรมละทัศนะศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและตางประเทศ
สําหรับประธานสภา,เลขานุการ
สภา,สมาชิกสภาฯ, คณะผูบริหาร
กํานัน/ผูใหญบาน ผูชวย/สารวัตร
กํานัก ประชาชนทั่วไป เชน คาจัด
สถานที่ คาวิทยากร คาอาหาร
ฯลฯ
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจาย - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ใน
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ การฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
คาใชจายในโครงการฝกอบรม สําหรับพนักงานสวนตําบล,
และทัศนศึกษาดูงาน (พนักงาน พนักงานจาง จํานวน 1 รุน เชน
สวนตําบล , พนักงานจาง)
คาจัดสถานที่ คาวิทยากร
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดทําปายผืนผา แผน
ผับ คายานพาหนะ คาของขวัญ
ของรางวัล คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

100,000

อบต.
ลานกระบือ

100,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ
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8.1 แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพในการทํางานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

ประเภทเพิ่มพูนศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

7

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการ
เพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) ใหกับ อสม. หมูที่ 1-11
ตําบลลานกระบือ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจาย - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เกี่ยวกับโครงการฝกอบรม
คาใชจายในโครงการฝกอบรม หลักสูตรการรณรงคตอตายยา
(การรณรงคตอตานยาเสพติด) เสพติด จํานวน 1 รุน และ
หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกประธานสภา,เลขานุการ
สภา,สมาชิกสภาฯ ,คณะ
ผูบริหาร พนักงานจาง อบต.
ลบ. และประชาชนทั่วไป เชน
เชน คาจัดสถานที่ คาวิทยากร
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดทําปายผืนผา
แผนผับ ฯลฯ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

110,000

อบต.
ลานกระบือ

50,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

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

10

คาใชจายประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ หรือคาใชจายใน
โครงการจัดทําโครงการจัดทํา
บุญเปดอาคารศูนยบริการ
ชุมชนเอนกประสงคองคการ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับ
การจัดทําบุญเปดอาคารศูนยบริการ
ชุมชนเอนกประสงคองคการบริหาร
สวนตําบลลานกระบือ เชน
คาอาหาร น้ําดื่ม ดอกไม พวงมาลัย
ของขวัญ ของรางวัล ปจจัยไทยธรรม
คาเชาเครื่องเสียง คาประดับตกแตง
บริเวณอาคารสถานที่ คาจางเหมา
มหรสพ คาจางเกี่ยวกับพิธีทางสงฆ
คาเชาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่จําเปน

100,000

อบต.ลาน
กระบือ

สวน
การศึกษาฯ

คาใชสอยประเภท ค. คาใชจาย - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เกี่ยวกับโครงการคัดกรองตรวจ
คาใชจายในการจัดโครงการคัด สุขภาพสายตาสําหรับผูสูงอาย
กรองตรวจสุขภาพสายตา
และผูยากไร ของประชาชนใน
สําหรับผูสูงอายุและผูยากไร
เขตตําบลลานกระบือ เชน คา
วัสดุอุปกรณตางๆ คาปาย ฯลฯ
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจาย - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เกี่ยวกับการฝกอบรม
คาใชจายในการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
(อปพร)
เรือน (อปพร.) และฝกซอม
การปองกันฝายพลเรือนของ
อบต. ลานกระบือ

30,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

80,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ
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8.1 แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพในการทํางานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

11

คา ใชส อยประเภท ง.ค า จางตั ด
ชุ มสมาชิ ก อาสาสมั ครป อ งกั น
ภัยฝายพลเรือนและชุม (OTOS)
คาใชสอยประเภท ง. รายจายใน
การรณรงคปองกันอันตรายและ
ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลตางๆ
คาใชสอยประเภท ง. คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค าพาหนะ,คาเชาที่พั ก
,คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการตัด
ชุดสมาชิกอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและชุม (OTOS)
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
รณรงคปองกันอันตรายและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลตางๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,คาพาหนะ,คา
เชาที่พัก,คาผานทงดวนพิเศษ
ฯลฯ .ใหแก ประธานสภาฯ
คณะผูบริหาร รองประธานสภา
,เลขานุการสภา, พนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจาง อบต. ลบ.
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหา
ใหแกผูปฏิบัติราชการที่สราง
คุณงามความดีใหแก อบต.
ลานกระบือ หรือรวมงานศพ
ตางๆ

12

13

14

คาใชสอยประเภท ง. คาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจาย
อื่นๆ คาของขวัญ ของรางวัล
เงินรางวัล โลรางวัล

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

50,000

อบต.ลาน
กระบือ

80,000

หมู 1 - 11

50,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

20,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

สํานักปลัด
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8.1 แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพในการทํางานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15

คาใชสอยประเภท ง. คาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจาย
อื่นๆ
คาชดใชคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน

16

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาชดใชเสียหาย
ในกรณีตางๆ ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติราชการในตําแหนงและ
หนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ
พนักงานจาง ใน อบต. ลบ.
เชนกรณีเกิดความเสียหายอัน
เกิดจากยานพาหนะของทาง
ราชการ รวมทั้งการปฏิบัติ
หนาที่อื่นๆ ฯลฯ
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจาย - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เกี่ยวกับการรับรองพิธีการ
ฝกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน
คาใชจายในการฝกอบรมและ
คาลงทะเบียน , คาอาหาร ,คา
สัมมนา
วัสดุอุปกรณในการอบรม
หลักสูตรตางๆ ฯลฯ ใหกับ
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา , พนักงาน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
10,000

อบต.
ลานกระบือ

70,000

อบต.
ลานกระบือ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สวนการ
คลัง
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8.1 แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพในการทํางานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

17

คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นหรือคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ)
คาวัสดุประเภท ง. วัสดุกอสราง

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,
คาบริการจอดรถ,คาผานทาง
ดวนพิเศษ,คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน,คาของขวัญ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
กอสราง เชน รถเข็น บุงกี๋
เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร
เหล็ก หิน ดิน ปูน ทราย ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคา พาหนะนําสงเด็กไป

18

19

คาพาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลลานกระบือ

สถานพยาบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือซึ่งกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นจัดสรรใหในอัตราคนละ
10 บาท จากขอมูลจํานวนเด็ก ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ซึ่งศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลลานกระบือ มีจํานวน 67 คน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
40,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวนการ
ลานกระบือ
คลัง

20,000

อบต.ลาน
กระบือ

สวนโยธา

670

อบต.ลาน
กระบือ

สวน
การศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20

คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นหรือคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (คาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการสราง
แรงจูงใจในการชําระภาษี)

21

22

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการสราง
แรงจูงใจในการชําระภาษี
ใหแกประชาชนที่มีเนื้อที่อยูใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ลาน
กระบือ หรือผูมีหนาที่ที่จะตอง
เสียภาษีตางๆ ใหกับ อบต.
ลบ. เชนจัดซื้อของที่ระลึก คา
ของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ฯลฯ
คาใชสอยประเภท ค. คาใชจาย - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เกี่ยวกับการรับรองพิธีการ
ฝกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน
คาใชจายในการฝกอบรมและ
คาลงทะเบียน , คาอาหาร ,คา
สัมมนา
วัสดุอุปกรณในการอบรม
หลักสูตรตางๆ ฯลฯ ใหกับ
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา , พนักงาน
คาใชสอยประเภท ง. รายจาย - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
เชน คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คา
ราชการในราชอาณาจักร
เชาที่พัก,คาบริการจอดรถ,คา
ผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
50,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวนการ
ลานกระบือ
คลัง

30,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

30,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

23

คาใชสอยประเภท ค. รายจาย
เกี่ยวกับการรับรองพิธีการ
คาใชจายในการฝกอบรม
สัมมนา

24

คาใชสอยประเภท ง. รายจาย
เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในราชอานาจักร

- เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการ
ฝกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน
คาลงทะเบียน , คาอาหาร ,คา
วัสดุอุปกรณในการอบรม
หลักสูตรตางๆ ฯลฯ ใหกับ
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา , พนักงาน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
เชน คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คา
เชาที่พัก,คาบริการจอดรถ,คา
ผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
30,000

30,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวน
ลานกระบือ การศึกษา

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลลานกระบือ จํานวน 14
อัตรา
เงินเดือนประเภทเงินเพิ่มการ
ครองชีพพนักงานสวนตําบล
จํานวน 14 อัตรา

- เพื่อจายเปนคาเงินเดือน
พนักงานสวนตําบลลานกระบือ
จํานวน 14 อัตรา
- เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการ
ครองชีพ ชั่วคราวของพนักงาน
สวนตําบลลานกระบือ
จํานวน 12 อัตรา
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
สําหรับผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 3 คน
ระยะเวลา 12 เดือน
คาตอบแทนนายก เดือนละ
12,600 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 151,200 คาตอบแทน
รองนายก จํานวน 2 อัตรา
เดือนละ 6,750 บาท จํานวน
12 เดือน เปนเงิน 162,000
- เพื่อจายเปนเงินเดือน
คาตอบแทนเลขานุการนายก
อัตราเดือนละ 6,300 บาท
จํานวน1อัตรา จํานวน 12 เดือน

2

3

ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทน
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

4

ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทน
เลขานุการองคการบริหารสวน
ตําบลลานกระบือ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

1,500,000

อบต.
ลานกระบือ

240,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

313,200

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

75,600

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ
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ลําดับ
ที่
5

6

7

8

9

10

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
(คาตอบแทนรายเดือนประจํา
ตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล)

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
รายเดือนประจําตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ (เงินเพื่อ - เพื่อจายเปนเงินคาสูรบ
การสูรบ)
(พสร) ใหแกเจาหนาที่ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทเงินเดือนใหแกพนักงาน - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
จาง จํานวน 58 อัตรา
จางจํานวน 58 อัตรา
ระยะเวลา 12 เดือน
เงินเดือนประเภทเงินเพิ่มการ
- เพื่อจายเปนคาครองชีพ
ครองชีพพนักงานจางจํานวน
ชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี
58 อัตรา
ใหแกพ นักงานจาง จํานวน 58
อัตรา จํานวน 12 เดือน
คาตอบแทน ประเภท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทน
คาตอบแทนประธารสภา รอง ประธานสภา 1 อัตรา จํานวน
ประธานสภา สมาชิกสภาและ 8,800 บาท รองประธานสภา
เลขานุการสภา
1 อัตรา จํานวน 6,600 บาท
สมาชิกสภา จํานวน 20
อัตราๆละ 5,300 บาท จํานวน
12 เดือน
- เพื่อเปนคาตอบแทนพิเศษของ
คาตอบแทนประเภทเงินเพิ่ม
พนักงานจางองคการบริหารสวน
ตางๆ
ตําบลลานกระบือ สํานักงานปลัด
จํานวน 12 เดือน

8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

42,000

อบต.
ลานกระบือ

8,160

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

3,530,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

970,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

1,530,720

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

20,000

อบต.
ลานกระบือ

สํานักปลัด

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11 ประเภทคาตอบแทนเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
ประจําป 2554
12

13

14

15

16

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่
หนวย
ต.ค. พ.ย
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.
สํานักปลัด
-เพื่อจายเปนคาตอบแทน
50,000
ลานกระบือ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษ ประจําป 2554 ของ
พนักงานลูกจาง พนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบล
คาตอบแทน ประเภทเงิน
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
20,000
อบต.
สํานักปลัด
ชวยเหลือการศึกษาบุตร
การศึกษาบุตรใหแกคณะ
ลานกระบือ
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา
คาตอบแทน ประเภทเงิน
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
60,000
อบต.
สํานักปลัด
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รักษาพยาบาลใหแกคณะ
ลานกระบือ
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา
คาตอบแทน ประเภท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทน
100,000
อบต.
สํานักปลัด
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ คณะกรรมการตรวจการจาง
ลานกระบือ
การจางคณะกรรมการเปดซอง และคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา
สอบราคา
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
25,900
อบต.ลาน สวนการคลัง
ของพนักงานจางองคการ
กระบือ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทน
12,396
อบต.ลาน
สวนโยธา
ใหแกพ นักงานสวนตําบล
กระบือ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา
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ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

18

- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือในสํานักงาน
ปลัดฯ
- เพื่อจายเปนคาตักสิง่ ปฏิกูล
ตางๆ เชน คาดูดสวม,คาตักขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคารับวารสารราย
เดือน,รายสัปดาห,หนังสือพิมพ
และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จางถายเอกสาร ถายแบบ ถาย
พิมพเขียวในการบริหารกิจการ

22

คาใชสอยประเภท ก. รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการคาเย็บ
หนังสือเขาปกหนังสือ
คาใชสอยประเภท ก. คาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการคาตัก
สิ่งปฎิกูล
คาใชสอยประเภท ก. คาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการคารับ
วารสาร
คาใชสอยประเภท ก. คาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการคาถาย
เอกสาร ถายแบบ ถายพิมพ
เขียว
ประเภทคาโทรศัพท

23

ประเภทคาไฟฟา

24

ประเภทคาน้ํา น้ําดื่ม

19

20

21

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใช
ในการบริหารกิจการองคการ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ
- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่
ใชในการบริหารกิจการองคการ
บริหารสวนตําบลลานกระบือ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําประปา
น้ําดื่ม ที่ใชในการบริหารกิจการ
องคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

5,000

อบต.
ลานกระบือ

10,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

10,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

10,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

40,000

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด

400,000

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด

15,000

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด
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8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

25

คาใชสอยประเภท ก. รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการคาติดตั้ง
ไฟฟาและโทรศัพท

- เพื่อจายเปนคาปกเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ราชการไดใชบริการ
ไฟฟารวมถึงติดตั้งหมอแปลงเครื่อง
อุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
การไฟฟา,คาจางเหมาเดินสายไฟและ
ติดตั้งอุปกรณ ไฟฟาเพิ่มเติม,
คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา
การขยายเขตไฟฟาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบไฟฟาและ
อุปกรณในการบริหารกิจการ อบต.

30,000

อบต.
ลานกระบือ

26

คาใชสอยประเภท ก. รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

100,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

24

ประเภทเงินสํารองจาย

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
หนังสือพิมพใหแก หมูที่
1,2,3,6 และหมูที่ 7/หองสมุด
คาจัดทําวารสารเผยแพรรายงาน
ประจําปคาจัดจางแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

420,000

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด

710,000

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด

27

ประเภทเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

บําเหน็จบํานาญของพนักงานสวน
ตําบล 1% ของยอดประมาณการ
รายรับ
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือ โดยเบี้ยประกันสังคมให
องคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือ เปนผูชําระแทนพนักงานจาง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28

คาใชสอยประเภท ข. รายจาย
เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ยานพาหนะและขนสง

29

คาใชสอยประเภท ข. รายจาย
เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพ ยสิน คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ

30

ประเภทคาเบี้ยประชุม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

- เพื่อใชเปนคาใชจายตางๆใน
100,000
การซอมแซมบํารุงรักษารถยนต
สวนกลาง,รถจักรยานยนต
สวนกลาง ที่ใชในราชการ
สวนกลาง
- เพื่อจายเปนคาซอมแซม
80,000
บํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ
สํานักงาน เชน ชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร , เครื่องถาย
เอกสาร , เครื่องแฟกซ , แอร ,
เครื่องพิมพดีด , รถตัดหญา ,
เครื่องตัดหญา , ตู , โตะ , ทีวี ,
ตูเย็น , พัดลม , เครื่องทําน้ําเย็นรอน , เครื่องดับเพลิง , เครื่อง
พนหมอกควัน , เครื่องเจียร ,
เครื่องโทรทัศน กาตมน้ํารอน ,
วิทยุเทป , เครื่องขยายเสียง ,
ไมโครโฟน , ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม
70,000
ใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯและผูที่เกี่ยวของ

อบต.
ลานกระบือ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด
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8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31

คาวัสดุประเภท ก. วัสดุ
สํานักงาน

32

คาวัสดุประเภท ข. วัสดุไฟฟา
และวิทยุ

33

คาวัสดุประเภท ค. วัสดุงาน
บานงานครัว

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ,หมึก,
ปากกา,ดินสอ,ไมบรรทัด,ไวท
บอรด,กระดาษชารจ,น้ํายาลบ
ตางๆ,ลวดเย็บกระดาษ,กาว
,แฟม,สมุดตางๆ,สิ่งพิมพที่ได
จากการซื้อหรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ ,น้ํามัน
,ไขขี้ผึ้ง,ขาตั้งกระดานดํา,ตะ
เกรงวางเอกสาร ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เข็ม
ขัดรัดสายไฟ คัตเอาท สายไฟ
ปลั๊กไฟ ชิ้นสวนตางๆ
หลอดไฟ ชนิดตางๆ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน
งานครัว เชน แปรง น้ํายาทํา
ความสะอาด แกวน้ํา จาน ถวย
มีด เตา ถังขยะ ชั้นวาง
เครื่องครัว กาน้ํา จานรองแกว
น้ํา กระจกเงา กระติกน้ํา ถังน้ํา
คูลเลอรน้ํา ไมกวาด สบู ฯลฯ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

100,000

อบต.
ลานกระบือ

150,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

20,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ
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8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34

คาวัสดุประเภท ง. วัสดุ
กอสราง

35

คาวัสดุประเภท จ. วัสดุ
ยานพาหนะและขนสง

36

คาวัสดุประเภท ฉ. คาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมตางๆ
กระเบื้อง สายยาง สปริงเกอร
ตะปู คอน คีม ลวด ชะแลง
จอบ พลั่ว สิ่ว มีด สวาน กบไส
ไม ใบมีดตัดหญา ตลับเมตร
เครื่องวัดตางๆ ลูกดิ่ง ทอน้ํา กอก
น้ํา โถสวม
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสงตางๆ เชน
แบตเตอรรี่ สายไมล เพลา ตลับ
ลูกปน หัวเทียน ไขควง นอต
และสกรู กระจกมองขางรถยนต
หมอน้ํารถยนต ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด ฯลฯ
สําหรับใชในกิจการ อบต. ลาน
กระบือ โดยนายก อบต. ลาน
กระบือและปลัด เปนผูเบิก

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

15,000

อบต.
ลานกระบือ

50,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

300,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ
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8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

37

คาวัสดุประเภท ซ. วัสดุ
การเกษตร

38

คาวัสดุประเภท ฌ. คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร

39

คาวัสดุประเภท ฎ. วัสดุ
คอมพิวเตอร

40

ครุภัณฑประเภท . ครุภัณฑ
การเกษตร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
อาหารสัตวฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดทําปานตางๆ
ผืนผา กระดาษตางๆ พูกัน สี
ฟลมถายรูป เทปบันทึกเสียง
วีดีโอ กรอบรูป รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจาการลาง อัด ขยายภาพ
ตางๆ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนจาน
บันทึกขอมูล หัวพิมพ เข็มพิมพ
ตลับผาหมึก แผนกรองแสง
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล แผง
ปอนอักขระหรือแปนพิมพ เมาท
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัทซัทฟด
เตอร เครื่องกระจายสัญญาณ
แผนวงจรอิเล็กทรอนิคส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ
หรืออื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยุง

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

10,000

อบต.
ลานกระบือ

100,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

100,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

100,000

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด
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8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่
41
42

43

44
45
46

47

โครงการ/กิจกรรม
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาน้ํา น้ําดื่ม
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไปรษณีย คาโทร
เลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณียยากร
ครุภัณฑประเภท ญ. ครุภัณฑ
โรงงาน
ครุภัณฑประเภท ณ. ครุภัณฑ
อื่น
คาใชสอยประเภท ข. รายจาย
เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพ ยสินคาบํารุงรักษา
ซอมแซมที่สาธารณะ บอ
ทรายและบึงกิ่ว ในตําบล
คาใชสอยประเภท ข. รายจาย
เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพ ยสิน คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใช
ในการบริหารกิจการ อบต. ลบ.
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําประปา
น้ําดื่มที่ใชในการบริหารกิจการ
อบต. ลบ.
- เพื่อจายคาไปรษณีย คาโทรเลข
คาธนาณัติ คาซื้อดวงตาไปรษณีย
ยากร ใชในการบริหารกิจการ
อบต. ลบ.
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมลม

400,000

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ

100,000

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ
จัดทําแนวรั้ว , แนวเขต , ซอมแซม
ถนน , ทําความสะอาด รวมทั้ง
ปลูกปาเพิ่มเติม ฯลฯ

10,000

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เชน ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร,
เครื่องแฟกซ ,แอร, เครื่องพิมพดีด, รถ
ตัดหญา, เครื่องตัดหญา, ตู, โตะ,ตูเย็น,
ทีว,ี พัดลม, เครื่องทําน้ํารอน, ฯลฯล

100,000

15,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

อบต.
ลานกระบือ
อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

20,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

13,000

อบต.ลาน สํานักปลัด
กระบือ
อบต.ลาน สํานักปลัด
กระบือ
อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

48

คาครุภัณฑ ประเภท ฉ.
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

49

คาครุภัณฑ ประเภท ช.
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

50

ประเภททุนการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวิทยุแมขาย
จํานวน 1 เครื่อง , เครื่องรับ - สง
วิทยุ (มือถือ) จํานวน 10 เครื่อง ,
เครื่องรับ - สงวิทยุ (ชนิดติด
รถยนต) จํานวน 2 เครื่อง ,
สัญญาณไซเลนส จํานวน 1 ชุด ,
เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ,
สัญญาณไฟวาวๆ ชุดเล็ก จํานวน
1 ชุด
- เปนคาจัดซื้อกลองถายรูป
จํานวน 1 เครื่อง , กลองวีดีโอ
จํานวน 1 เครื่อง , กลองวงจรปด
จํานวน 1 เครื่อง
- เพื่อจายเปนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโทความ
รวมมือระหวางกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน,หลักสูตรปริญญา
ตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา การปกครองทองถิ่น และ
หลักสูตรปริญ ญาตรีครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย ใหแกผูบริหาร
ทองถิ่นสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลลานกระบือ พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

254,000

อบต.
ลานกระบือ

60,000

อบต.
สํานักปลัด
ลานกระบือ

340,000

อบต.ลาน
กระบือ

สํานักปลัด
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ลําดับ
ที่
51

52

53

54

55

56

57

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

ประเภทเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล

- เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบลลานกระบือจํานวน 12
อัตรา
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพ - เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครอง
ชั่วคราวของพนักงานสวน
ชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล
ตําบลลานกระบือ
จํานวน 10 อัตรา
ประเภทเงินเดือนและเงินเพิ่ม - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงิน
การครองชีพชั่วคราวใหแก
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจาง
พนักงานจางจํานวน 11 อัตรา
ระยะเวลา 12 เดือน
คาตอบแทน ประเภทเงิน
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
ชวยเหลือการศึกษาบุตร
การศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา
คาตอบแทน ประเภทเงิน
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รักษาพยาบาลใหแก พนักงาน
สวนตําบลและลูกจางประจํา
คาใชสอยประเภท ก.
- เพื่อจายเปนรายจายใหไดมาซึ่ง
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ บริการ ตางๆ เชนคาเย็บหนังสือ
คาเขาเลม หรือคาเขาปก ฯลฯ
คาใชสอยประเภท ข.
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
รายจายเพื่อการบํารุงรักษา
ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เชน
หรือซอมแซมครุภัณฑ
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องถาย
เอกสาร,เครื่องแฟกซ ฯลฯ

1,454,280

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวน
ลานกระบือ การคลัง

162,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง

1,234,680

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง

15,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง

50,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง

40,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง

20,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

58

คาใชสอยประเภท ข.
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน

59

คาวัสดุประเภท ก. วัสดุ
สํานักงาน

60

คาวัสดุประเภท ก. วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ

61

คาวัสดุประเภท ค. วัสดุงาน
บานงานครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือจางซอมแซม
ทรัพยสินอื่นของ อบต. ลบ. เชน
ซอมประตู หนาตาง วัสดุตางๆ
ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ,หมึก,
ปากกา,ดินสอ,ไมบรรทัด,ไวท
บอรด,กระดาษชารจ,น้ํายาลบ
ตางๆ,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,แฟม,
สมุดตางๆ,สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ ,น้ํามัน,ไขขี้ผึ้ง,ขาตั้ง
กระดานดํา,ตะเกรงวางเอกสาร
ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา
และวิทยุ เชน ฟวส เข็มขัดรัด
สายไฟ คัทเอาท สายไฟ ปลั๊กไฟ
ชิ้นสวนตางๆ หลอดไฟ ชนิด
ตางๆ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
เชน แปรง น้ํายาทําความสะอาด แกว
น้ํา จาน ถวย มีด เตา ถังขยะ ชั้นวาง
เครื่องครัว กาน้ํา จานรองแกวน้ํา
กระจกเงา กระติกน้ํา ถังน้ํา คูลเลอรน้ํา
ไมกวาด สบู ฯลฯ
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20,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวน
ลานกระบือ การคลัง

60,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง

10,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง

10,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การคลัง

ลําดับ
ที่
62

63

64

65

66

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

คาวัสดุประเภท ฎ. วัสดุ
คอมพิวเตอร

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนจาน
บันทึกขอมูล หัวพิมพ เข็มพิมพ
ตลับผาหมึก แผนกรองแสง
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล แผง
ปอนอักขระหรือแปนพิมพ เมาท
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัทซัทฟด
เตอร เครื่องกระจายสัญญาณ
แผนวงจรอิเล็กทรอนิคส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ
หรืออื่นๆ
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล
สวนตําบลลานกระบือจํานวน 6
อัตรา
ประเภทเงินเพิ่มการคลองชีพ - เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครอง
ชั่วคราวของพนักงานสวน
ชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล
ตําบลลานกระบือ
จํานวน 6 อัตรา
ประเภทเงินเดือนและเงินเพิ่ม - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงิน
ใหแกพนักงานจาง
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางจํานวน 7 อัตรา
ระยะเวลา 12 เดือน
คาตอบแทน ประเภทเงิน
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รักษาพยาบาลใหแก พนักงาน
สวนตําบลและลูกจางประจํา

50,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวน
ลานกระบือ การคลัง

740,960

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

110,880

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

874,800

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

50,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา
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ลําดับ
ที่
67

68

69

70

โครงการ/กิจกรรม
คาตอบแทน ประเภทเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา
คาใชสอยประเภท ก.
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการถาย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แบบแปลน ถายพิมพเขียว ถายอก
(ในการถายแบบแปลน ถาย สาร และคาจางเขียนแบบ
พิมพเขียว )
ออกแบบแปลนการกอสราง เชน
อาคาร ถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต และอื่นๆ ในการ
บริหารกิจการ
คาใชสอยประเภท ก.
- เพื่อจายเปนคาเปาลางบอบาดาล
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ในเขตรับผิดชอบ อบต. ลาน
(เพื่อจายเปนคาเปาลางบอ
กระบือ จํานวน 100 บอ
บาดาล)
คาใชสอยประเภท ข.
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
รายจายเพื่อการบํารุงรักษา
ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เชน
หรือซอมแซมครุภัณฑ
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องถาย
เอกสาร,เครื่องแฟกซ ฯลฯ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนโยธา

15,000

อบต.
ลานกระบือ

15,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

20,000

หมู 1 11

สวนโยธา

30,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

71

คาตอบแทนประเภทเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร

72

คาวัสดุประเภท ก. วัสดุ
สํานักงาน

73

คาวัสดุประเภท ง. วัสดุ
กอสราง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสวนการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ,หมึก,
ปากกา,ดินสอ,ไมบรรทัด,ไวท
บอรด,กระดาษชารจ,น้ํายาลบ
ตางๆ,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,แฟม,
สมุดตางๆ,สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ ,น้ํามัน,ไขขี้ผึ้ง,ขาตั้ง
กระดานดํา,ตะแกรงวางเอกสาร
ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
กอสราง เชน รถเข็น บุงกี๋
เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร
เหล็ก หิน ดิน ปูน ทราย ฯลฯ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวน
การศึกษา

10,000

อบต.ลาน
กระบือ

50,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

20,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

78

8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่
74

โครงการ/กิจกรรม
คาตอบแทนประเภทเงินเพิ่ม
ตางๆ

75

คาวัสดุประเภท ฌ. วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร

76

คาวัสดุประเภท ฏ. วัสดุ
คอมพิวเตอร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจางองคการบริหาร
สวนตําบลลานกระบือ สวน
การศึกษาฯ จํานวน 6 อัตรา
- เพื่อจายเปนคาจัดทําปายตางๆ
ผืนผา กระดาษตางๆ พูกัน สี
ฟลมถายรูป เทปบันทึกเสียง
วีดีโอ กรอบรูป รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจาการลาง อัด ขยายภาพ
ตางๆ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนจาน
บันทึกขอมูล หัวพิมพ เข็มพิมพ
ตลับผาหมึก แผนกรองแสง
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล แผง
ปอนอักขระหรือแปนพิมพ เมาท
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัทซัทฟด
เตอร เครื่องกระจายสัญญาณ
แผนวงจรอิเล็กทรอนิคส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ
หรืออื่นๆ

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวน
การศึกษาฯ

12,900

อบต.ลาน
กระบือ

30,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

50,000

อบต.
ลานกระบือ

สวนโยธา

79

8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่
77

78

79

80

81

82

โครงการ/กิจกรรม
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบลลานกระบือ
จํานวน 4 อัตรา
เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่ม
- เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครอง
การครองชีพชั่วคราวพนักงาน ชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
สวนตําบล
ตําบลลานกระบือ
จํานวน 3 อัตรา
ประเภทเงินเดือนและเงินคา - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงิน
ครองชีพชั่วคราวใหแก
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจาง
พนักงานจางจํานวน 7 อัตรา
ระยะเวลา 12 เดือน
คาตอบแทน ประเภทเงิน
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รักษาพยาบาลใหแก พนักงาน
สวนตําบลและลูกจางประจํา
คาตอบแทน ประเภทคาเชา - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก
บาน
พนักงานสวนตําบล ผูที่
ปฏิบัติงานของสวนการศึกษาฯ ที่
โอน (ยาย) มาดํารงตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
คาใชสอยประเภท ก.
- เพื่อจายเปนรายจายใหไดมาซึ่ง
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการ
บริการ ตางๆ เชนคาเย็บหนังสือ
บริการ
คาเขาเลม หรือคาเขาปก ฯลฯ

576,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวน
ลานกระบือ การศึกษา

44,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

680,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

50,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

23,400

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

10,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

80

8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่
83

84

85

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

คาใชสอยประเภท ข.
รายจายเพื่อการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพ ยสิน

- เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการ
บํารุงรักษาหรือจางซอมแซม
ทรัพยสินอื่นของ อบต. ลบ. เชน
ซอมประตู หนาตาง วัสดุตางๆ
ฯลฯ
คาใชสอยประเภท ข.
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
รายจายเพื่อการบํารุงรักษา
ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เชน
หรือซอมแซมครุภัณฑ
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องถาย
เอกสาร,เครื่องแฟกซ ฯลฯ
คาพัฒนาการจัดการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เชน
บริหารสวนตําบลลานกระบือ การจัดกิจกรรมฝกทักษะ ฝกอบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูผูดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยและบุคลากรที่มีสวนรวม
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือ ซึ่งกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจัดสรรใหใน
อัตราศูนยละ 20,000 บาท

20,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวน
ลานกระบือ การศึกษา

30,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

20,000

อบต.ลาน
กระบือ

สวน
การศึกษา

81
8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

86

คาวัสดุประเภท ค.
วัสดุงานบานงานครัว

87

คาวัสดุประเภท ง.
วัสดุกอสราง

88

คาวัสดุประเภท จ.
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
คาวัสดุประเภท ฉ.
คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

89

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน
50,000
อบต.
สวน
แปรง น้ํายาทําความสะอาด แกวน้ํา จาน
ลาน
การศึกษา
ถวย มีด เตา ถังขยะ ชั้นวางเครื่องครัว
กระบือ
กาน้ํา จานรองแกวน้ํา กระจกเงา กระติก
น้ํา ถังน้ํา คูลเลอรน้ํา ไมกวาด สบู ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมตางๆ กระเบื้อง
10,000
อบต.
สวน
สายยาง ตะปู คอน คีม ลวด ชะแลง จอบ
ลาน
การศึกษา
เสียม ฯลฯ
กระบือ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยารักษาโรค เชน ยา 10,000
อบต.
สวน
ลดไขสําหรับเด็ก ยาแกปวดทองสําหรับ
ลาน
การศึกษา
เด็ก ยาแกทองเสียสํารับเด็ก ฯลฯ
กระบือ
- เพื่อจายเปนคาจัดทําปานตางๆ ผืนผา
20,000
อบต.
สวน
กระดาษตางๆ พูกัน สี ฟลมถายรูป เทป
ลาน
การศึกษา
บันทึกเสียง วีดีโอ กรอบรูป รูปสีหรือขาว
กระบือ
ดําที่ไดจาการลาง อัด ขยายภาพตางๆ ฯลฯ

82
8.2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
ลําดับ
ที่
90

โครงการ/กิจกรรม
คาวัสดุประเภท ฉ. คาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
ตางๆ เชน น้ํามันกาด ถาน แกส
หุงตม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

10,000

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
สวน
ลานกระบือ การศึกษา

91

92

93

คาวัสดุประเภท ฎ. วัสดุกีฬา

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา
ตางๆ เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ
ตะขายโกฟุตบอล ฯลฯ
คาวัสดุประเภท ฎ. วัสดุ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนจาน
คอมพิวเตอร
บันทึกขอมูล หัวพิมพ เข็มพิมพ
ตลับผาหมึก แผนกรองแสง
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล แผง
ปอนอักขระหรือแปนพิมพ เมาท
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัทซัทฟด
เตอร เครื่องกระจายสัญญาณ
แผนวงจรอิเล็กทรอนิคส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ
หรืออื่นๆ
คาสาธารณูปโภค ประเภทคา - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําประปา
น้ําประปา
น้ําดื่มที่ใชในการบริหารกิจการ
อบต. ลบ.

20,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

30,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

20,000

อบต.
ลานกระบือ

สวน
การศึกษา

83

