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บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กําหนดให้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ
แผนการดําเนินงาน  เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้  และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 5  ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเสนอผู้บริหารประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  โดยให้จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณน้ัน 
 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
 แผนการดําเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการ              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทําให้แนวทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความชัดเจน       
ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียด  
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกย่ิงขึ้น 
  
 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน   เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรม  ที่จะดําเนินการจริงใน
พ้ืนที่ ทั้งโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลเอง และของหน่วยงานอ่ืน 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่          
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี   
 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน 
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 ขั้นตอนที่  4 การประกาศแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศเป็น
แผนการดําเนินงาน ประจําปี  พ.ศ.2559  และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 ประโยชน์ของแผนการดําเนนิงาน 
 1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 2. แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 3. เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
 4. ทําให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมในปีน้ัน 
 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า 7 10.45 3,645,500.00 15.69 ส่วนโยธา

ช่องทางระบายน้ํา  และท่าเทียบเรือ

1.2  ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 1 1.49 367,000.00 1.58 ส่วนโยธา

1.3  งานด้านผังเมือง 1 1.49 20,000.00 0.09 ส่วนโยธา

1.4  ก่อสร้าง  ปรับปรุงอาคาร  ซ่อมแซมอาคาร 0.00 0.00 ส่วนโยธา

1.5  พัฒนาด้านแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค 3 4.48 10,138,800.00 43.63 ส่วนโยธา

12 17.91 14,171,300.00 60.98

จํานวนโครงการ ร้อยละของ ร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

2.1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 1   5,000.00 0.02 สํานักงานปลัด

2.2  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 2.99 270,000.00 1.16 สํานักงานปลัด

รวม 3 4.48 275,000.00 1.18

จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง
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จํานวนโครงการ ร้อยละของ ร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

3.1  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 5 7.46 76,000.00 0.33 สํานักงานปลัด

3.2  เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาหาความรู้ 6 8.96 3,263,770.00 14.04 สํานักงานปลัด

รวม 11 16.42 3,339,770.00 14.37

จํานวนโครงการ ร้อยละของ ร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

4.1  การป้องกัน  แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 1 1.49 20,000.00 0.09 สํานักงานปลัด

รวม 1 1.49 20,000.00 0.09

จํานวนโครงการ ร้อยละของ ร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

5.1  ด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม 14 20.90 360,000.00 1.55  สํานักงานปลัด

5.2  ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 8 11.93 3,856,200.00 16.59 สํานักงานปลัด

5.3  การนันทนาการและการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 2 2.99 210,000.00 0.90 สํานักงานปลัด

5.4  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1.49 40,000.00 0.17 สํานักงานปลัด

5.5  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 4.48 45,000.00 0.19 สํานักงานปลัด

รวม 28 41.78 4,511,200.00 19.41

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านบริการชุมชน

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ
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จํานวนโครงการ ร้อยละของ ร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

6.1 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 3 4.48 212,652.00 0.92 สํานักงานปลัด

รวม 3 4.48 212,652.00 0.92

จํานวนโครงการ ร้อยละของ ร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

7.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7 10.45 370,000.00 1.59 สํานักงานปลัด

7.2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 1 1.49 200,000.00 0.86 สํานักงานปลัด

กองคลัง,ส่วนโยธา

7.3  ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 1 1.49 138,300.00 0.60 สํานักงานปลัด

กองคลัง,ส่วนโยธา

9 13.43 708,300.00 3.05

67 100 23,238,222.00 100

รวม

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

     1.1  ด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ช่องทางระบายน้ํา  และท่าเทียบเรือ 

สถานที่

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 524,000.00 หมู่ที่ 1 ส่วนโยธา

เสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง บ้านชาคลี

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 978,000.00 หมู่ที่ 2 ส่วนโยธา

เสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์มทักษิณ ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง บ้านบางหิน

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 508,000.00 หมู่ที่ 3 ส่วนโยธา

เสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง บ้านตะเคียนงาม

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง

พ.ศ.  2559
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558
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สถานที่

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.

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 508,000.00 หมู่ที่ 4 ส่วนโยธา

เสริมเหล็ก ซอยอุทิศ ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง บ้านวังกุ่ม

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 93,500.00 หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา

เสริมเหล็ก ซอยคลองน้ําแดง ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง บ้านคลองทราย

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม.

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 634,000.00 หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา

เสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง บ้านคลองทราย

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา  ก่อสร้างคูระบายน้ํา กว้างบน 1 เมตร  กว้างล่าง 400,000.00 หมู่ที่ 3 ส่วนโยธา

สายบ้านกลาง 0.60  เมตร  ลึก 0.80 เมตร  ยาวรวมทั้งสิ้น บ้านตะเคียนงาม

942  เมตร  และวางท่อ คสล. 

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
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1.2  ปรับปรุงถนนสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ

สถานที่

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 โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างทุกหมู่บ้าน ติดตั้งไฟแสงสว่าง  แต่ละหมู่บ้าน ตําบลบางหิน 367,000.00 หมู่ที่ 2 ส่วนโยธา

จํานวน  81 จุด บ้านบางหิน

1.3  ด้านการพัฒนางานด้านผังเมือง

สถานที่

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 โครงการวางและปรับปรุงผังชุมชน ค่าวางและปรับปรุงผังชุมชน การพัฒนา 20,000.00 ตําบลบางหิน ส่วนโยธา

การพัฒนาบุคลากรของ อบต. บุคลากรของ อบต.ให้มีความรู้ในการจัดทํา

ผังเมืองรวม

1.5  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

สถานที่

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 โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงผลิตน้ําดื่ม ก่อสร้างต่อเติมโรงผลิตน้ําดื่ม ขนาดกว้าง 7 เมตร 570,000.00 หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา

ยาว 17 เมตร   พร้อมทั้งลานคอนกรีต  และ บ้านคลองทราย

ระบายน้ํา

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับกิจการ  จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบซัมเมิส  ขนาด  90,000.00 ส่วนโยธา

ประปา 2 นิ้ว  จํานวน  3 ชุด ๆ ละ  30,000  บาท

หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ดําเนินการ

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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สถานที่

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.

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3,538,800.00 หมู่ที่ 5

แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองทราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

2.1  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

สถานที่

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 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 5,000.00 ศูนย์ถ่ายทอด สํานักงานปลัด

ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยี

การเกษตร การเกษตรโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ การเกตษร

ที่จําเป็นตามมติของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ตําบลบางหิน

2.2  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สถานที่

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 อุดหนุนโครงการจัดงานอาบน้ําแร่ อุดหนุนโครงการจัดงานอาบน้ําแร่  แลระนอง 20,000.00 จ.ระนอง สํานักงานปลัด

แลระนอง ประจําปี พ.ศ.2559 ประจําปี พ.ศ.2559

2 โครงการจัดการแข่งขันเรือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตําบลบางหินให้ 250,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ประเพณีชิงรางวัล เป็นประเพณีที่รู้จักสืบไป

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

3.1  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

สถานที่

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 โครงการหนังสือพิมพ์วารสาร จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้กับหมู่บ้าน 27,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ประจําหมู่บ้าน จํานวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ฉบับ/วัน

จํานวน 260 วัน

2 โครงการหนังสือพิมพ์วารสาร จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจําสํานักงาน 8,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

ประจําสํานักงาน วันละ2 ฉบับ เป็นเวลา 1 ปี

3 โครงการประชาสัมพันธ์ทางไกล เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางศูนย์ประชาสัมพันธ์  - ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ไร้สายอัตโนมัติ ทางไกลไร้สายอัตโนมัติ

4 โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล บริการระบบอินเตอร์เน็ตตําบลบางหินให้กับ 11,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ประชาชนเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ได้อย่างรวดเร็ว

5 โครงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.บางหิน หรือเผยแพร่ 30,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเพื่อเป็นช่องทาง

หรือจัดทําเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่การดําเนินงานสู่สาธารณชน

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

หน่วยงาน

ดําเนินการ
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3.2  เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาหาความรู้

สถานที่

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 โครงการส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการจัดการ 8,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ศึกษาของท้องถิ่นตามภารกิจถ่ายโอน

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10,000.00 ศรช.บางหิน สํานักงานปลัด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน

3 โครงการวัสดุสื่อการเรียน ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดซื้อวัสดุสื่อ 115,600.00 ศพด. สํานักงานปลัด

การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน

4 โครงการจัดทําอาหารกลางวันของ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าจัดทําอาหารกลางวัน 380,800.00 ศพด. สํานักงานปลัด

ศพด. อบต.บางหิน ของ ศพด. อบต.บางหิน จํานวนเด็ก 68 คน อบต.บางหิน

คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 280 วัน

5 โครงการอุดหนุนการดําเนินงาน อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ 2 โรงเรียน  1,764,000.00 หิน สํานักงานปลัด

อาหารกลางวัน โดยแบ่งเป็น รร.บ้านชาคลี

 - โรงเรียนบ้านบางหิน จํานวน 282 คนๆ  

ละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน 

เป็นเงิน  1,128,000 บาท

 - โรงเรียนบ้านชาคลี  จํานวน 159 คนๆ 

ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

เป็นเงิน 636,000 บาท

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

หน่วยงาน

ดําเนินการ
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สถานที่

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 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 2 โรงเรียน  985,370.00 หิน สํานักงานปลัด

(นม)ให้กับนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน  แบ่งเป็น รร.บ้านชาคลี

 - โรงเรียนบ้านบางหิน จํานวน 282 คนๆ ละ ศพด.

7.37 บาท จํานวน 260 วัน อบต.บางหิน

เป็นเงิน  540,369 บาท

 - โรงเรียนบ้านชาคลี จํานวน 159 คน ๆ ละ

7.37 บาท จํานวน 260 วัน 

เป็นเงิน 304,676 บาท

  - ศพด. อบต.บางหิน จํานวน 68 คน ๆ ละ 

7.37 บาท จํานวน 280 วัน

เป็นเงิน 140,325 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

4.1  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่

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 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ให้ความรู้ในการคัดแยกและกําจัดขยะอย่างถูกวธิี 20,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริการชุมชน

แนวทางการพัฒนา

5.1  ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

สถานที่

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 โครงการส่งเสริมประเพณีทาง สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 9,000.00 มัสยิดนูรุดดีน สํานักงานปลัด

ศาสนาอิสลาม (วันอีฎิลฟิตรี) ทางศาสนาในวันอีฎิลฟิตรี มัสยิดนูรุดดีน ดีน

หมู่ที่ 2  บ้านบางหินและมัสยิดซีลาฮุดดีน

หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี

2 โครงการส่งเสริมประเพณีทาง สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 9,000.00 มัสยิดนูรุดดีน สํานักงานปลัด

ศาสนาอิสลาม (วันอีฎิลอัฎฮา) ทางศาสนาในวันอีฎิลอัฎฮา มัสยิดนูรุดดีน ดีน

หมู่ที่ 2 บ้านบางหินและมัสยิดซีลาฮุดดีน

หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี

3 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุของ 62,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

และวันครอบครัว ตําบลบางหิน

4 โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี 30,000.00 กะเปอร์ สํานักงานปลัด

จัดงานรัฐพิธีของอําเภอกะเปอร์ ของอําเภอกะเปอร์

5 โครงการจัดงานรัฐพิธีในพื้นที่ จัดเตรียมงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี 40,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ตําบลบางหิน และวันสําคัญต่างๆ (วันลอยกระทง)

6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2559 85,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

หน่วยงาน

ดําเนินการ
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สถานที่

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.

7 โครงการจัดงานต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรปีใหม่ 10,000.00 ตลาดบางหิน สํานักงานปลัด

8 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน 15,000.00 สงฆ์ สํานักงานปลัด

วันเข้าพรรษา ใน ต.บางหิน

9 โครงการทําพิธีสุหนัตหมู่ ทําพิธีสุหนัตหมู่ตําบลบางหิน 20,000.00 มัสยิดใน สํานักงานปลัด

ตําบลบางหิน ตําบลบางหิน

10 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ 10,000.00 กะเปอร์ สํานักงานปลัด

ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ

องค์การบริหารส่วนตําบลระดับ อําเภอ

อําเภอ

11 อุดหนุนโครงการจัดการเรียน อุดหนุนมัสยิดนูรุดดีน หมู่ที่ 2  เพื่อจัด 30,000.00 โรงเรียน สํานักงานปลัด

การสอนศูนย์อบรมศาสนาและ การเรียนการมัสยิดนูรุดดีน นูรุดดีน

จริยธรรมประจํามัสยิดนูรุดดีน

12 อุดหนุนโครงการจัดการเรียน อุดหนุนมัสยิดซีลาฮุดดีน หมู่ที่ 1 เพื่อ 20,000.00 โรงเรียน สํานักงานปลัด

การสอนศูนย์อบรมศาสนาและ จัดการเรียนการโรงเรียนนูรุ้ลยันนะห์ นูรุ้ลยันนะห์

จริยธรรมประจํามัสยิดซีลาฮุดดีน มัสยิดซีลาฮุดดีน

13 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 10,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

และพระราชเสาวนีย์ของ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

หน่วยงาน

ดําเนินการ
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สถานที่

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.

14 โครงการการดําเนินงาน จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2559 10,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2559

5.2  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน

สถานที่

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 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตําบลบางหิน 3,403,200.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ผู้สูงอายุ จํานวน  427 คน (เดือนละ 283,600 บาท)

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตําบลบางหิน 228,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ผู้พิการ จํานวน 38 คน (เดือนละ 19,000 บาท)

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5 คน ๆ ละ 30,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ 500 บาท  ต่อเดือนจํานวน 12 เดือน

4 โครงการพัฒนาการบริหารงาน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 25,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ที่มีประสิทธิภาพ (ดําเนินการพร้อม แผ่นพับ วารสารฯลฯ

กับโครงการ อบต.เคลื่อนที่)

5 โครงการสานสัมพันธ์วันปิด จัดโครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 20,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

ภาคเรียน

6 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ อุดหนุนกองทุนสวัสดิการตําบลบางหิน 20,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

ตําบลบางหิน

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
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สถานที่

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.

7 โครงการจัดหาอุปกรณ์สําหรับ จัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับช่วยเหลือ 30,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

8 โครงการบ้านหลังเรียน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านหลังเรียน 100,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

5.3  ด้านการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

สถานที่

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านภัยยาเสพติด 130,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ประเพณีต้านภัยยาเสพติดตําบล ตําบลบางหิน ประจําปี 2559

บางหิน

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บ้าน จํานวน 5 80,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ประจําหมู่บ้าน หมู่บ้าน และส่วนกลางที่ อบต.บางหิน 

5.4  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่

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 โครงการป้องกันและบรรเทา ดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 40,000.00 อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

สาธารณภัย ในภารกิจด้านป้องกันภัยต่างๆ การลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

หน่วยงาน

ดําเนินการ

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
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5.5  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานที่

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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ยาเสพติด โดยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ

2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 15,000.00 จังหวัด สํานักงานปลัด

ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ระนอง

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติดอย่างยั่งยืนศูนย์อํานวยการพลัง

อย่างยั่งยืน แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง

สถานที่

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.

3 เดินรณรงค์เพื่อการต่อต้าน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพิธีเปิด  - ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ยาเสพติด การแข่งขันกีฬาประเพณีต้านภัยยาเสพติด 

ประจําปี 2559

หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

6.1  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

สถานที่

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 โครงการป้องกันและระงับ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการป้องกัน 30,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

โรคติดต่อ และระงับโรคติดต่อในพื้นที่ตําบลบางหิน

2 โครงการสนับสนุนการป้องกัน สนับสนุนงบประมาณการดําเนินการป้องกัน 30,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า และระงับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตําบลบางหิน

โดยจัดซื้อวัคซีนและยาคุมกําเนิด

3 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในการ 77,652.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

แห่งชาติ (สปสช.) ดําเนินการโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับองค์การบริหารส่วนตําบล  สมทบ

ร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4 โครงการสนับสนุนสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางาน 75,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

มูลฐาน สาธารณสุขมูลฐาน  ของทั้ง 5 หมู่บ้าน  

หมู่บ้านละ 15,000 บาท

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

แนวทางการพัฒนา

7.1  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สถานที่

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 โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อรับฟัง ดําเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อนําปัญหา 25,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ปัญหาความต้องการของประชาชน ความต้องการของประชาชนมาจัดทํา

ในการจัดทําแผนพัฒนาและให้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

บริการจัดเก็บภาษี จํานวน 5 หมู่บ้าน

2 โครงการประเมินผลความพึงพอใจ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 20,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ของประชาชนต่อการดําเนินงาน ต่อการดําเนินงานของ อบต.บางหิน

ของ อบต.บางหิน

3 โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้  - ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

เกี่ยวกับการดําเนินงานของ ต่างๆในการดําเนินงานของ อบต.บางหิน

อบต.บางหิน

4 กิจกรรมการเลือกตั้ง ดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก 250,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

อบต. กรณีครบวาระและสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา

5 สนับสนุนโครงการจังหวัดระนอง สนับสนุนโครงการจังหวัดระนองเคลื่อนที่ 30,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

เคลื่อนที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
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สถานที

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 สนับสนุนการดําเนินโครงการ สนับสนุนการดําเนินโครงการบําบัดทุกข์ 10,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

บําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ บํารุงสุข แบบ ABC  ( Area Based 

( Area Based Collaborative Collaborative Research )

Research ) ABC   เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา

ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

7 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานศูนย์ข้อมูล จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก ของศูนย์ข้อมูล 35,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

ข่าวสาร อบต.บางหิน ข่าวสาร อบต.บางหิน

7.2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

สถานที

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 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม 200,000.00 ตําบลบางหิน สํานักงานปลัด

สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วน โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร กองคลัง

ท้องถิ่น ท้องถิ่นหรือตามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมฯ ส่วนโยธา

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559
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7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

สถานที่

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 โครงการบริหารจัดการภายใน จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิ อบต.บางหิน สํานักงานปลัด

สํานักงาน อบต.บางหิน ภาพการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ดังนี้ กองช่าง

 - กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 7,000.00

 - เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 23,000.00

 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,700.00

 - เครื่องสํารองไฟ 3,100.00

 - โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 4 ชุด 21,000.00

 - โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ สําหรับผู้บริหาร 13,000.00

    จํานวน 1 ชุด

 - เก้าอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัวๆ ละ 360 36,000.00

 - ชุดรับแขก 7,500.00

 - ตู้เก็บเอกสาร 5,000.00

 - ตู้เก็บเอกสาร 2  ประตู 10,000.00

 - ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย 9,000.00

ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2559

21


