บทนำ
ควำมเป็นมำของแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนินงาน หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดทา
แผนการด าเนิ น งานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อควบคุมการดาเนินงานตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนดาเนินงาน ทั้ง นี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๑ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายในการบริหารงานและข้อบัญญัติ ภายใต้กรอบของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
๒. ทาให้ทราบถึงรายละเอียดและระยะเวลาดาเนินการของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
๓. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบเข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรม และสามารถวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กาหนด
๔. เป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์

๒ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ผด.๐๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
จำนวนโครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
จำนวนงบประมำณ
ดำเนินกำร
โครงกำรทั้งหมด
๑. ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
๑
๒.๔๔
๑๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๗
๑๗.๐๗
๑,๒๕๖,๑๐๐

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

๐.๖๑
๗.๖๙

กองช่าง
กองช่าง

รวมยุทธศำสตร์ที่ ๑
๒. ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับคุณภำพชีวิต ชุมชน สังคมและควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒.๔ แผนงานงบกลาง

รวมยุทธศำสตร์ที่ ๒
๓. ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ส่งเสริมกำรกีฬำและ
สำธำรณสุข
๓.๑ แผนงานการศึกษา
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมยุทธศำสตร์ที่ ๔
๔. ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

รวมยุทธศำสตร์ที่ ๖
รวมโครงกำรและงบประมำณทั้งสิ้น

๓ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๘

๑๙.๕๑

๑,๓๕๖,๑๐๐

๘.๓๐

๑
๒
๒
๓

๒.๔๔
๔.๘๘
๔.๘๘
๗.๓๒

๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐,๘๗๒,๐๐๐

๐.๓๑
๐.๔๙
๐.๗๓
๖๖.๕๒

๘

๑๙.๕๑

๑๑,๑๒๒,๐๐๐

๖๘.๐๕

๙
๓
๘

๒๑.๙๕
๗.๓๒
๑๙.๕๑

๒,๑๘๓,๓๓๐
๒๘๒,๕๐๐
๖๙๐,๐๐๐

๑๓.๓๖
๑.๗๓
๔.๒๒

๒๐

๔๘.๗๘

๓,๑๕๕,๘๓๐

๑๙.๓๑

๔
๑

๙.๗๖
๒.๔๔

๖๙๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๔.๒๒
๐.๑๒

๕
๔๑

๑๒.๒๐
๑๐๐

๗๑๐,๐๐๐
๑๖,๓๔๓,๙๓๐

๔.๓๔
๑๐๐

สานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

สานักปลัดฯ,กองคลัง
สานักปลัดฯ

ที่
๑

รวม

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ
โครงกำร
สถำนที่ดำเนินกำร รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
โครงการกาจัดวัชพืช
กาจัดวัชพืชบริเวณริมทาง
๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตาบล
กองช่าง
และลาคลอง
วัดโบสถ์
๑ โครงกำร

๑๐๐,๐๐๐

๔ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
งบประมำณ
ที่
โครงกำร
สถำนที่ดำเนินกำร รับผิดชอบ
จำกโครงกำร
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
๑ โครงการปรับปรุงชั้น งานดินถมคันทางผิวกว้าง ๓.๑๐ เมตร ๔๗๖,๐๐๐ บริเวณบ้านลัดดาวัลย์
กองช่าง
ทางเดิม ขุดลึกเฉลี่ย ฐานกว้าง ๓.๑๐ เมตร งานพื้นทางหิน
หอมสุวรรณ ถึง
๐.๑๐ เมตร พื้นทาง คลุกผิวกว้าง ๓ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร
ถนนลาดยางสาย
หินคลุกหนา ๐.๐๕ ฐานกว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๓
สุพรรณบุร-ี สองพี่น้อง
เมตร หนามแดง ๑
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑
อบต.วัดโบสถ์กาหนด
๒ โครงการก่อสร้างชั้น
รองพื้นทางหินคลุก
(Crushed Rock Soil
Aggregate Type
Base) ท่าตลาด ๓
หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุก
(Crushed Rock Soil Aggregate
Type Base) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.
วัดโบสถ์กาหนด

๑๒๙,๐๐๐ จากถนนลาดยางสาย
ท่าไชย-มะขามล้ม ถึง
นานางสาวสุภาพ
ศรีโปฏก หมู่ที่ ๒

๕ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

กองช่าง

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จำก งบประมำณ
ที่
โครงกำร
สถำนที่ดำเนินกำร รับผิดชอบ
โครงกำร
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
๓ โครงการก่อสร้างชั้น ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุก
๗๓,๐๐๐ จากบ้านนายดารา
กองช่าง
รองพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate
หอมสุวรรณ ถึง นา
(Crushed Rock Soil Type Base) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร
นายวินัย กรรพฤทธิ์
Aggregate Type
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
หมู่ที่ ๒
Base) ท่าตลาด ๕
รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.
หมู่ที่ ๒
วัดโบสถ์กาหนด
๔ โครงการวาง
ท่อระบายน้าเชื่อม
คลองส่งน้า หมู่ที่ ๓

วางท่อระบายน้า ท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ความยาว
๕๐ เมตร จานวน ๑ แถว รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่อบต.วัดโบสถ์กาหนด

๕ โครงการก่อสร้างชั้น
รองพื้นทางลูกรัง
(SOIL AGGREGATE
SUBBASE)
ดอนทอง ๕ หมู่ที่ ๑๐

ขนาดผิวดินกว้าง ๓.๑๐ เมตร สูง ๐.๘๐
เมตร ฐานดินกว้าง ๔.๗๐ เมตร
งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ผิวกว้าง
๓.๐๐ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร ฐานกว้าง
๓.๑๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๒ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.
วัดโบสถ์กาหนด

๖ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๒๘,๑๐๐ จากเลียบถนนสาย
ท่าไชย-มะขามล้ม
ถึง บริเวณที่นานาย
ขจรยศ ภาษิต
หมู่ที่ ๓
๑๗๖,๐๐๐ จากบริเวณบ้านนาง
เตือน คลาดแคล้วดี
ถึง สุดเขตตาบล
วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๐

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่
๖

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ
โครงกำร
สถำนที่ดำเนินกำร รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
โครงการก่อสร้างชั้นรอง งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
๑๒๔,๐๐๐ จากบริเวณบ้านนาย
กองช่าง
พื้นทางลูกรัง (SOIL
กว้าง ๓ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร
สมาตร จันทร์ดา ถึง
AGGREGATE
ฐานกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว
บริเวณที่นานาย
SUBBASE) รางใต้ ๒
๔๗๘ เมตร รายละเอียดตาม
ดาเนิน หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๑
แบบแปลนที่อบต.วัดโบสถ์
กาหนด

๗

โครงการก่อสร้างพื้นทาง
หินคลุก (CRUSHED
ROCK SOIL
AGGREGATE TYPE
BASE) รางใต้ ๓
หมู่ที่ ๑๑

รวม

๗ โครงกำร

งานพื้นทางหินคลุกกว้าง
๓ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร
ฐานหินคลุกกว้าง ๓.๒๐ เมตร
ยาว ๒๑๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่อบต.
วัดโบสถ์กาหนด

๕๐,๐๐๐

๑,๒๕๖,๑๐๐

๗ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

จาถนนลาดยาง
สายท่าไชย-มะขามล้ม
(บ้านสมนึก
ชาวโพธิ์หลวง) ถึง
บริเวณบ้านนายทวิช
ชาวโพธิ์หลวง
หมู่ที่ ๑๑

กองช่าง

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่
๑

รวม

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
โครงกำร
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บาท)
ดำเนินกำร
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
โครงการป้องกันและ
บริการประชาชนในช่วง
๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
สานักปลัดฯ
ลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนนช่วง เทศกาล วันปีใหม่และวัน
ตาบลวัดโบสถ์
เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์
สงกรานต์
๑ โครงกำร

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕๐,๐๐๐

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่
๑

๒

รวม

งบประมำณ
(บาท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

โครงการป้องกันและแก้ไข การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด การตรวจคัดกรอง
ปัญหายาเสพติด

๓๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑-๑๑ ตาบล
วัดโบสถ์

โครงการราษฏร์-รัฐร่วมใจ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี

๕๐,๐๐๐

อานวยการป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี
(ศอ.ปส.จ.สพ.)

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร

ยาเสพติด การเดินเวรยามในตาบล
วัดโบสถ์
เพื่ออุดหนุนศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.)

๒ โครงกำร
๘ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๘๐,๐๐๐

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่
๑

๒

รวม

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ
สถำนที่
โครงกำร
รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บาท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จัดอบรมแก่สมาชิกชมรม
๑๐๐,๐๐๐ ศาลาการเปรียญ สานักปลัดฯ
ใจผู้สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตาบลวัดโบสถ์
วัดไผ่เดี่ยว
ตาบลวัดโบสถ์วิชชาลัย)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดอบรมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
ผูด้ ูแลผู้พิการและอสม.
๒ โครงกำร

๙ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

อบต.วัดโบสถ์

สานักปลัดฯ

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๔ แผนงานงบกลาง
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บาท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
๙,๑๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตาบล สานักปลัดฯ
ผู้สูงอายุ สาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่
วัดโบสถ์
๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีภูมลิ าเนาอยู่ใน
เขตตาบลวัดโบสถ์และได้รับการ
ขึ้นทะเบียน
๒

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ ให้แก่ผู้พิการและได้รับ
การขึ้นทะเบียน

๓

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
และได้รับการขึ้นทะเบียน

รวม

๓ โครงกำร

๑,๖๓๒,๐๐๐

หมู่ที่ ๑-๑๑ ตาบล สานักปลัดฯ
วัดโบสถ์

๙๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑-๑๑ ตาบล สานักปลัดฯ
วัดโบสถ์

๑๐,๘๗๒,๐๐๐

๑๐ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการกีฬาและสาธารณสุข
๓.๑ แผนงานการศึกษา
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ
ที่
โครงกำร
สถำนที่ดำเนินกำร รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมสาหรับงานวันเด็ก
๘๐,๐๐๐ โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
กอง
การศึกษา
๒

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ครอบครัวปฐมวัย

จัดกิจกรรมกีฬาให้กับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

๕๐,๐๐๐

ศาลาการเปรียญ
วัดไผ่เดี่ยว

กอง
การศึกษา

๓

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่

๘๐,๐๐๐

พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า
บึงฉวาก

กอง
การศึกษา

๔

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

เป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๕๗,๖๓๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓ แห่ง

กอง
การศึกษา

๕

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ๑,๗๐๐ บาท/ปี

๑๑๒,๒๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓ แห่ง

กอง
การศึกษา

๑๑ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการกีฬาและสาธารณสุข
๓.๑ แผนงานการศึกษา
รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
งบประมำณ
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึน้ จำก
สถำนที่ดำเนินกำร รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
โครงกำร
หลัก
๖ เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร
จัดซื้ออาหารกลางวัน
๓๖๗,๕๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กอง
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓ แห่ง
การศึกษา
๗

เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์

๑๒๗,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓ แห่ง

กอง
การศึกษา

๘

เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน

๔๒๕,๐๐๐

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
๔ แห่ง

กอง
การศึกษา

๙

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จัดซื้ออาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

๘๘๔,๐๐๐

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
๔ แห่ง

กอง
การศึกษา

รวม

๙ โครงกำร

๒,๑๘๓,๓๓๐

๑๒ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการกีฬาและสาธารณสุข
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
รับผิดชอบ
จำกโครงกำร
(บาท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้
๕๐,๐๐๐ สถานที่ตาม
กอง
แกนนาสุขภาพชุมชน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
โครงการ
สาธารณสุขฯ
ตาบลวัดโบสถ์
แก่ อสม. ในตาบลวัดโบสถ์
๒

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคให้แก่
ประชาชน

จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
น้ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท

๑๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
ตาบลวัดโบสถ์

กอง
สาธารณสุขฯ

๓

อุดหนุนโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานฯ

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานฯ ตาบลวัดโบสถ์
หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท

๘๒,๕๐๐

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม

๓ โครงกำร

๑๓ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๘๒,๕๐๐

หมู่ที่ ๑-๑๑
ตาบลวัดโบสถ์

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการกีฬาและสาธารณสุข
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
รับผิดชอบ
จำกโครงกำร
(บาท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
๑ โครงการส่งเสริมการ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านในเขต ๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
กอง
ออกกาลังกายประชาชน ตาบลวัดโบสถ์
ตาบลวัดโบสถ์ การศึกษา
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน
๒

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดท้องที่ –
ท้องถิ่นสัมพันธ์ตาบล
วัดโบสถ์

จัดการแข่งขันกีฬาในเขตตาบล
วัดโบสถ์ โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาอบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น ประชาชน เยาวชน
พนักงาน ข้าราชการและหัวหน้าส่วน
ราชการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาบลวัด
โบสถ์เข้าร่วมกิจกรรม

๘๐,๐๐๐

วัดไผ่เดี่ยว

กอง
การศึกษา

๓

โครงการวันท้องถิ่นไทย

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

๒๕๐,๐๐๐ วัดไผ่เดี่ยว

กอง
การศึกษา

๔

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆเพื่อให้
ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๖๐,๐๐๐

กอง
การศึกษา

๑๔ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

อบต.วัดโบสถ์

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการกีฬาและสาธารณสุข
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บาท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
๕ โครงการสืบสานประเพณี
จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน
๑๐๐,๐๐๐ วัดในเขตตาบล
กอง
สงกรานต์สานสัมพันธ์วัน
และประชาชนรดน้าดาหัว
วัดโบสถ์
การศึกษา
ผู้สูงอายุตาบลวัดโบสถ์
ผู้สูงอายุ
๖

โครงการสืบสานประเพณี
บุญกาฟ้า

๗

จัดกิจกรรมประกวดข้าวหลาม
และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

๓๕,๐๐๐

วัดดอนขาด
หมู่ที่ ๓

กอง
การศึกษา

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม จัดงานอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสารทพวน
ประเพณีสารทพวน

๓๕,๐๐๐

วัดท่าตลาด
หมู่ที่ ๒

กอง
การศึกษา

๘

อุดหนุนการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

๓๐,๐๐๐

อาเภอบางปลาม้า

กอง
การศึกษา

รวม

๘ โครงกำร

งบประมาณอุดหนุนอาเภอ
บางปลาม้าเพื่อจัดงานแข่งขัน
เรือยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

๑๕ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๖๙๐,๐๐๐

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ค่าใช้จ่ายโครงการตาม
นโยบายหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
๔๐,๐๐๐ ตามหนังสือสั่งการ สานักปลัดฯ
ของหน่วยงานของ
รัฐ
๒๐๐,๐๐๐ สถานที่ตาม
สานักปลัดฯ
โครงการ

งบประมำณ
(บาท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

๑

โครงการตามนโยบาย
หน่วยงานของรัฐ

๒

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศึกษา จัดอบรมข้าราชการและ
ดูงานของอบต.วัดโบสถ์
พนักงานอบต.วัดโบสถ์

๓

โครงการจัดการเลือกตั้งและ
เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อดาเนินการเลือกตั้งและ
เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

๔

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

จัดทาระบบสนเทศทาง
๒๐๐,๐๐๐ กองคลัง อบต.วัด
ภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนางานแผน
โบสถ์ ,
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หมู่ที่ ๑-๑๑ ตาบล
พร้อมข้อมูลในรายละเอียดเชิง
วัดโบสถ์
บรรยายและเชิงพื้นที่ของเขต
อบต.วัดโบสถ์

รวม

๔ โครงกำร
๑๖ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตาบล สานักปลัดฯ
วัดโบสถ์

๖๙๐,๐๐๐

กองคลัง

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
๑

รวม

โครงกำร
โครงการการจัดประชุม
สัมมนาจัดเวทีประชาคม

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดประชาคมระดับหมู่บา้ น
และระดับตาบล

๑ โครงกำร

๑๗ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

งบประมำณ
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ ๑-๑๑
ตาบลวัดโบสถ์

หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
สานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมำณ
(บาท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ.๒๕๖๑
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
สานักปลัดฯ

ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

๑

เครื่องสารองไฟฟ้า

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA
จานวน ๒ เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๑

๑๑,๘๐๐

สานักปลัดฯ
อบต.วัดโบสถ์

๒

เครื่องพิมพ์
Multifunction

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๑

๑๗,๐๐๐

สานักปลัดฯ สานักปลัดฯ
อบต.วัดโบสถ์

๓

เครื่องพิมพ์
Multifunction

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จานวน ๒ เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๑

๓๔,๐๐๐

กองคลัง
อบต.วัดโบสถ์

รวม

๓

๑๘ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๖๒,๘๐๐

กองคลัง

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
๑.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

๑

เครื่องสารองไฟฟ้า

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA
จานวน ๒ เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๑

๑๑,๘๐๐

กองการศึกษา
อบต.วัดโบสถ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

๒

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จานวน ๑ เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๑

๒๒,๐๐๐

กองการศึกษา
อบต.วัดโบสถ์

กอง
การศึกษา

๓

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน ๑ เครื่อง
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
๒๕๖๑

๔,๓๐๐

กองการศึกษา
อบต.วัดโบสถ์

กอง
การศึกษา

รวม

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

๓
๑๙ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

งบประมำณ
(บาท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

๓๘,๑๐๐

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ที่

ครุภัณฑ์

๑

เครื่องสารองไฟฟ้า

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA
จานวน ๑ เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๑

๕,๙๐๐

กองช่าง
อบต.วัดโบสถ์

๒

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จานวน ๑ เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๑

๑๖,๐๐๐

กองช่าง
อบต.วัดโบสถ์

กองช่าง

๓

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A๓ จานวน ๒ เครื่อง
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
๒๕๖๑

๑๔,๒๐๐

กองช่าง
อบต.วัดโบสถ์

กองช่าง

รวม

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บาท)

๓
๒๐ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๓๖,๑๐๐

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บาท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑

เก้าอี้สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒x๖๘x๘๙ เซนติเมตร
จานวน ๑ ตัว

๓,๕๐๐

สานักปลัดฯ
อบต.วัดโบสถ์

๒

โต๊ะสานักงาน

โต๊ะสานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๖๐x๘๐x๗๕ เซนติเมตร จานวน ๑ ตัว

๗,๕๐๐

สานักปลัดฯ
อบต.วัดโบสถ์

สานักปลัดฯ

๓

พัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็นแบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิดตั้งพื้น กาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ W
แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๒๐-๒๔๐ V
จานวน ๒ เครื่อง

๕๒,๐๐๐

สานักปลัดฯ
อบต.วัดโบสถ์

สานักปลัดฯ

๔

เครื่องพิมพ์เช็ค

เครื่องพิมพ์เช็ค จานวน ๑ เครื่อง

๒๕,๐๐๐

กองคลัง
อบต.วัดโบสถ์

กองคลัง

๕

ตู้บานเลื่อนกระจก ตู้บานเลื่อนกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๖x๔๕๘x๑,๘๓๐ มม.
จานวน ๑ ตู้

๑๒,๙๐๐

กองคลัง
อบต.วัดโบสถ์

กองคลัง

๒๑ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
สถำนที่
ดำเนินกำร

ที่

ครุภัณฑ์

๖

ตู้บานเลื่อน
เอนกประสงค์

ตู้บานเลื่อนเอนกประสงค์
ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๖x๔๕๘x๑,๘๓๐ มม.
จานวน ๑ ตู้

๑๒,๕๐๐

กองคลัง
อบต.วัดโบสถ์

๗

พัดลมตั้งพื้น

พัดลมตั้งพื้น รุ่นพัดลมอุตสาหกรรม ๒๒ นิ้ว
จานวน ๒ เครื่อง

๘,๔๐๐

กองคลัง
อบต.วัดโบสถ์

รวม

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บาท)

๗

๒๒ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๑๒๑,๘๐๐

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

กองคลัง

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

๑

เก้าอี้สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิงและ
ที่วางแขน ขนาดไม่น้อยกว่า
๖๒x๖๘x๘๙ เซนติเมตร จานวน ๓ ตัว

๑๐,๕๐๐

กองการศึกษา
อบต.วัดโบสถ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

๒

ตู้เอกสาร ๔ ลิ้นชัก

ตู้เอกสาร ๔ ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
๔๗๐x๖๒๐x๑,๓๒๐ มม. จานวน ๒ ตู้

๑๖,๐๐๐

กองการศึกษา
อบต.วัดโบสถ์

กอง
การศึกษา

๓

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า
๙๑๖x๔๕๘x๑,๘๓๐ มม. จานวน ๑ ตู้

๑๒,๙๐๐

กองการศึกษา
อบต.วัดโบสถ์

กอง
การศึกษา

๔

โต๊ะเอนกประสงค์

โต๊ะเอนกประสงค์ แบบแสตนเลส พร้อม
เก้าอี้ม้ายาว จานวน ๘ ชุด

๗๒,๐๐๐

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ดอนไข่เต่า

กอง
การศึกษา

รวม

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

๔

๒๓ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

งบประมำณ
(บาท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

๑๑๑,๔๐๐

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
สถำนที่
ดำเนินกำร

ที่

ครุภัณฑ์

๑

เก้าอี้สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิงและ
ที่วางแขน ขนาดไม่น้อยกว่า
๖๒x๖๘x๘๙ เซนติเมตร จานวน ๔ ตัว

๑๔,๐๐๐

กองช่าง
อบต.วัดโบสถ์

๒

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า
๙๑๖x๔๕๘x๑,๘๓๐ มิลลิเมตร
จานวน ๑ ตู้

๑๒,๙๐๐

กองช่าง
อบต.วัดโบสถ์

รวม

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บาท)

๒

๒๔ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๖,๙๐๐

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บาท)

๑

เครื่องพ่นหมอกควัน

เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน ๑ เครื่อง

๕๙,๐๐๐

รวม

๑

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ ๑-๑๑
ตาบลวัดโบสถ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕๙,๐๐๐

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
๑

รวม

ครุภัณฑ์
เลื่อยยนต์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เลื่อยยนต์ ความยาวบาร์ขนาดไม่เกิน ๑๒ นิ้ว
จานวน ๒ เครื่อง

๑

๒๕ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

งบประมำณ
(บาท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

๑๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑-๑๑
ตาบลวัดโบสถ์

๑๐,๐๐๐

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๕. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

ครุภัณฑ์

๑ เครื่องเล่มสนาม
หมู่ที่ ๖

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บาท)

ชุดรวมเครื่องเล่น ๓ in ๑ กระดานลื่น อุโมงค์ลอด ๒๖๐,๐๐๐
และชิงช้า ๓ ที่นั่ง
ขนาดของเครื่องเล่น ๔.๐๐x๑๐.๕๐x๓.๓๐ เมตร
ประกอบด้วยเครื่องเล่น
๑.หอคอยหลังคาใหญ่กระดานลื่น ขนาดสูง
๑.๒๐ เมตร จานวน ๑ ชุด
๒. บันไดทางเชื่อมระหว่างหอคอย จานวน ๑ ชุด
๓. หอคอยกระดานลื่น ขนาดสูง ๐.๗๐ เมตร
จานวน ๒ ชุด
๔. ท่อลอดพลาสติก ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ เมตร
๕. ชิงช้าเบาะพลาสติก จานวน ๓ ที่
๖. ห้อยโหนตัว จานวน ๑ ที่
๗. ปีนป่าย จานวน ๑ ชุด
โครงสร้างเสาใช้ท่อเหล็กกลม ขนาด ๔ นิ้ว หนา
๒.๕ มิลลิเมตร
แผ่นพื้นขึ้นรูปด้วยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด ๒x๒
นิ้ว หนา ๒.๕ มิลลิเมตร ปูด้วยเหล็กแผ่นตะแกรงรู
หนา ๓.๐๐ มิลลิเมตร

๒๖ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ ๖
ตาบล
วัดโบสถ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
๕. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บาท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

๒๖,๐๐๐

หมู่ที่ ๖
ตาบล
วัดโบสถ์

โครงสร้างรั้วใช้ท่อเหล็กกลมขนาด ๑๑⁄๔ นิ้ว ,
๑ นิ้ว , หนา ๒ มิลลิเมตร
คานชิงช้าใช้ท่อเหล็กกลมขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
หนา ๒ มิลลิเมตร
ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กพ่นอบด้วยสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง
ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกใช้พลาสติกชนิด PE (LLD
PE) food จานวน ๑ ชุด
๒

รวม

เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง
ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๖

เครื่องบริหารข้อเข่าและออกกาลังแขน ๒ ระบบ
ประกอบด้วยวัสดุเหล็กป้องกันสนิมและท่อดา
ท่อกลมขนาด ๒ นิ้ว , ๑ นิ้ว หนา ๒ มิลลิเมตร
ระบบลูกปืนกลม ใช้มู่เลย์ ๒ ตัว สายพาน ตุ้ม
ถ่วงน้าหนัก ตัวฐานล่างใช้เหล็กตัวยู ๓ นิ้ว ส่วน
เบาะนั่งเป็นพลาสติกและหนังเทียมปิดปลายท่อ
ด้วย PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๒๐x๑๗๐
เซนติเมตร จานวน ๑ ตัว

๒
๒๗ แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๘๖,๐๐๐

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

