ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
เรื่อง ประกาศใชแผนดําเนินงานประจําป ๒๕63
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล จึง
ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการมีจุดประสงคเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการ
พัฒนาทองถิ่นโดยกําหนดสภาพการณตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม
และวิเคราะห ข อมู ลอยา งรอบดานและเปน ระบบทั้งนี้จ ะตองสอดคลองกับศักยภาพของทอ งถิ่นและ
ปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการนี้จะอํานวย
ประโยชนแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของตอไป ในแผนดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป
มีความสะดวกมาก
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕62

(นายทรงเกียรติ วรรณจันทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

แผนดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดมีการจัดทําแผนดําเนินงาน มีจุดประสงคเพื่อ
แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดํา เนิน การจริงทั้งหมดในพื้น ที่ขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการ
บรรลุและ แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดา น และเปน
ระบบ ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ดวย
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดทําแผนดําเนินงาน ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและการ
จําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป
มีความสะดวกมากขึ้น

องคการบริการสวนตําบลแกงเลิงจาน

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นและการพัฒนาประเทศไทยโดยสวนรวม และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่ น ทํ า ให อ งคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจหนา ที่ ใ นการบริ ห ารท อ งถิ่ น เองเพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคดงั กลาวภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายประการโดยเฉพาะการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งงานดานการวางแผน
เพื่อที่จะใหองคการปกครองสวนทองถิ่นไดบริหารจัดการทองถิ่นตนเองอยางเต็มรูปแบบซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน ไดดําเนินการจัดทําแผนเพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น

ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
1.แผนฉบับนี้เปนแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 ที่องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจานไดจัดทําขึ้นภายหลังจากที่ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามปและ
ขอ บั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณพ.ศ. 2563 ซึ่ ง แผนการดํ า เนิ น งานจะแสดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
2.เปนแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ
3.จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ของอบต.แกงเลิงจาน

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.แผนการดําเนินงานเปนแผนที่มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
2. แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณนั้นขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานทําใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3.แผนการดําเนินงานเปนแผนที่มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการ
จําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจัด ทํ า แผนพัฒนาขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น
พ.ศ.2548 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
แผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่ดําเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เปนแผนการดําเนินงานทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหา วันนับแตวันที่ประกาศเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการพัฒนา

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน

หน่ วยงานอืนทีเกียวข้อง

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ทําร่ างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอร่ างแผนดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณาร่ างแผนดําเนินงาน

เสนอแผนดําเนินงานต่อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิน

ผูบริหารทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใช้แผนดําเนินงาน

1.5ประโยชนของแผนการดําเนินงานดังนี้
1. บรรลุ จุ ด มุ ง หมายการวางแผนปฏิ บั ติ ก ารจะมี จุ ด มุ ง หมายปลายทางเพื่ อ ให อ งค ก รบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดใหการกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการวางแผนถาจุดมุงหมายที่กําหนดมี
ความแจมชัดจะชวยใหการบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัดการวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ
เปนการใหงานในฝายตางๆมีการประสานงานกันอยางดีกิจกรรมดําเนินงานมีความตอเนื่องกันก อให เกิด
ความเปนระเบียบในงานตางๆที่ทําซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆอยางคุมคา นับวา
เปนการลดตนทุนที่ดีกอใหเกิดการประหยัดแกองคกร
3. ลดความไมแนนอนการวางแผนชวยลดความไมแนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่
เกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะห
พื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลวทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณา
ปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
4. เปนเกณฑในการควบคุมการวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การควบคุมขึ้นทั้งนี้เพราะ
การวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจ กรรมที่ ดํา เนิน การคูกัน อาศัย ซึ่งกั น และกัน
กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุมกลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรคการวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจและเปนสิ่ง
ที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆและความคิดสรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้น
จะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหมๆและความคิดสรางสรรค
นํามาใชประโยชนแกองคกรและยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร
6. พัฒนาแรงจูงใจระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางาน
ของผูบ ริหารและยังเปนการสรา งแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชาดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนว า
องคกรคาดหวังอะไรบางนอกจากนั้นการวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหาร
ในอนาคต
7. พัฒนาการแขงขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทําใหมีการแขงขันมากกวาองคกรที่ไมมีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการ
ทํางานเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานปรับปรุงสิ่งตางๆใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดีการวางแผนไดสรางความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกรทําใหกิจกรรมตางๆที่จัดวางไวไปที่จุดมุงหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝาย
ตางๆขององคกรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคกร
9. ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
10. ทําใหการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

แบบ ผด.

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

1

คาเย็บหนังสือเขาปกและถายเอกสาร

2
3

4

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการคาเย็บหนังสือเขาปก
10,000
และถายเอกสาร
คาใชจายในการจางเหมาจัดทําปาย
ดําเนินการ จางเหมาจัดทําปาย
20,000
และเผยแพร
และเผยแพร
คาจางเหมาบริการคาจางเหมาคนงาน ดําเนินการ คาจางเหมาคนงาน
ทั่วไป
ทั่วไป
108,000
คาใชจายในการสํารวจออกแบบ
โครงสรางพื้นฐานในตําบล

ดําเนินการคาใชจายในการ
20,000
สํารวจออกแบบโครงสราง
พื้นฐานในตําบลเพื่อจายเปน
คาใชจายในการสํารวจออกแบบ
โครงสรางพื้นฐานเชน ระบบ
ระบายน้ํา,ระบบไฟฟา
สวนสาธารณะ ถนน อาคาร
ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆที่
เกี่ยวของ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

5

โครงการจัดทําปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองมหาสารคาม

6

โครงการทดสอบคุณภาพน้ํา

7

คา บํารุงรักษาปรับปรุงและซอมแซม
วัสดุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ดําเนินการโครงการจัดทํา
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
มหาสารคาม
ดําเนินการโครงการทดสอบ
คุณภาพน้ําในเขตองค
การบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จานและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ

20,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

15,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

ดําเนินการคา บํารุงรักษา
ปรับปรุงและซอมแซมวัสดุ
เลื่อย, สวาน, ดอกลําโพง, ทอน้ํา
และอุปกรณประปา,ทอ
น้ําบาดาลฯลฯที่ชํารุดเสียหาย
หรือการบํารุงรักษาตาม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

30,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

\

8

คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

ดําเนินการเพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุสาํ นักงานเชนกระดาษ
แฟม ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ

40,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

9

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

ดําเนินการ เพื่อจายเปนคาวัสดุ
ไฟฟาอุปกรณไฟฟาเครื่องมือ
และเครื่องแตงกายที่ใชในการ
ซอมแซมไฟสํานักงานไฟฟา

250,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

โครงการ

10 วัสดุกอสราง

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สาธารณะเชน เครื่องวัด
กระแสไฟฟาถุงมือปองกันไฟฟา
หลอด สวิตซ
บัสลาลฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุง
ซอมแซมบํารุงรักษาและติดตั้ง
ระบบไฟฟาในเขตรับผิดชอบ
ดําเนินการเพื่อจายเปนคาซื้อ
วัสดุอุปกรณ เพื่อใชปรับปรุง
ซอมแซมและบํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานภายในเขต
รับผิดชอบเชน อิฐหิน ปูน
ทราย ยางมะตอยจอบ เสียม
ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ดําเนินการเพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหลอ
ลื่นและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

40,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสิ่งของ
เครื่องใชตางๆและสื่อโฆษณา
เผย แพรตางๆเชนปาย,สี,ไมอัด

18,500

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอรเชนหมึกดํา-สี
แผนดิสกฮารดดิสกตอภายนอก
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
14 คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สนับสนุนคาไฟฟาสาธารณะ
ภายใน เขตรับผิดชอบและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
15 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัด ดําเนินการอุดหนุนคาขยายเขต
มหาสารคาม
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
มหาสารคาม หมูที่ 1,2,9,12,
16 อุดหนุนการประปาสวนภูมภิ าคจังหวัด ดําเนินการอุดหนุนคาขยายเขต
มหาสารคาม
ประปาสวนภูมภิ าคจังหวัด
มหาสารคาม หมูที่ 8,11

49,300

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

30,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

700,000

หมูทหี่ มูที่ 1,2,9,12,

กองชาง

200,000

หมูที่ 5

กองชาง

200,000

บานทาแร หมู 17

กองชาง

13 วัสดุคอมพิวเตอร

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.17

ดําเนินการตําบลแกงเลิงจาน
อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
(บานนางพัด โคจรานนท)
จํานวน 1 สาย ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร หนา

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

18 โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
หนองใหญ ม.3 (รอบหนองใหญ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว
จํานวน 128 เมตร หรือมีพื้นที่
ทั้งหมดไมนอยกวา 384 ตาราง
เมตร ไมลงลูกรังไหลทาง พรอม
ปายโครงการ
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน
1 ปาย คัดลอกรายการแบบ
ท1-01ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน-เปนไปตามบัญชี
ปรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขอ 26 หนา 13
ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1
สาย ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ความยาวจํานวน 92.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม
นอยกวา 370 ตารางเมตร ไมลง
ลูกรังไหลทาง พรอมปาย
โครงการขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย
คัดลอกรายการแบบ ท1-01
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

200,000

สถานที่ดําเนินการ

บานหนองใหญ ม.3

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

19 โครงการกอสรางถนน คสล.
บานทาแร ม.5 (ทางไปวัดปา)

20 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหัว
ชาง ม.11

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

2561-2565) หนา 24 ขอ 1
ดําเนินการกอสรางจํานวน 1
สาย ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ความยาวจํานวน 78.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม
นอยกวา 392.50 ตารางเมตร
ไมลงลูกรังไหลทาง พรอมปาย
โครงการขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย
คัดลอกรายการแบบ ท1-01
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับ
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.
2561-2565) หนา 24 ขอ 3
ดําเนินการกอสราง(สายบานนาย
วิฑูรย ,สายไปวัดปาโคกหนองจาน ,
สายบานนายเฉลิมพันธ ) จํานวน 1
สาย 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
เมตร ยาว 25.50 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งไมนอย
กวา 76.50 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
เมตร ยาว 20.00เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งไม
นอยกวา 60.00 ตารางเมตร

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

200,000

บานหนองจิกหมู.5

กองชาง

100,000

บานหนองจิกหมู.11

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บานหนองจิกรวมใจหมู.15

กองชาง

ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
เมตร ยาว 14.70 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งไม
นอยกวา 58.80 ตารางเมตรไมลง
ลูกรังไหลทาง พรอมปายโครงการ
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1
ปายคัดลอกรายการแบบ
ท1-01
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชนเปนไปตาม
บัญชีปรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนา 25 ขอ 9

21 โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนอง ดําเนินการกอสราง(สายกองทุน
จิกรวมใจ ม.15
ไปบานนางสุภาพ)จํานวน 1
สาย ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ความยาว จํานวน 93 เมตร
หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา
372 ตารางเมตรลงลูกรังไหล
ทาง พรอมปายโครงการขนาด
1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 1
ปาย คัดลอกรายการแบบ ท1-0
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับ
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.
2561-2565) หนา 25 ขอ 11

200,000

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

22 โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอน
ตูม ม.1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ดําเนินการกอสรางถนน คสล.
บานดอนตูม ม.1 (ทิศเหนือวัด)
จํานวน 1 สาย ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ความยาว จํานวน
47.00 เมตร และ หูชาง ค.ส.ล.
6.30 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ทั้งหมด
ไมนอยกวา 194.30 ตารางเมตร
ไมลงลูกรังไหลทางพรอมปาย
โครงการขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย
คัดลอกรายการแบบ ท1-01

100,000

บานดอนตูม หมู.1

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนน คสล.บานกลาง ดําเนินการกอสรางถนนคสล.
ม.8
(หนาโรงเรียน)
จํานวน 1 สาย ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว
จํานวน 45 เมตร หรือมีพื้นที่
ทั้งหมดไมนอยกวา 180 ตาราง
เมตร ไมลงลูกรังไหลทาง พรอม
ปายโครงการขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย
คัดลอกรายการแบบ ท1-01

100,000

บานกลางหมู.8

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

24 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.7

(ตอสายเดิม - คูแกงเลิงจาน)
จํานวน 1 สาย ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว
จํานวน 98 เมตร หรือมีพื้นที่
ทั้งหมดไมนอยกวา 392 ตาราง
เมตร ไมลงลูกรังไหลทาง พรอม
ปายโครงการขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย
คัดลอกรายการแบบ ท1-01
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับ
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.
2561-2565) หนา 24 ขอ 5

200,000

บาเมนนอยหมู.7

กองชาง

25 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.10

ดําเนินการกอสราง(สาย
กลางบาน)จํานวน 1 สาย ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ความยาว จํานวน 48.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม
นอยกวา 291 ตารางเมตร ไมลง
ลูกรังไหลทาง พรอมปาย
โครงการขนาด
1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 1
ปาย คัดลอกรายการแบบ ท1-

200,000

บานหนองจิก ม.10

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

01ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนา 24 ขอ 7
26 โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล. บานแกงเลิงจาน ม.13

ดําเนินการกอสรางปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
(ดานซายศูนยมีชัยถนนลาดยางตรงขามคุมพิบลู ย
ธานี)จํานวน 1 สาย ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว
จํานวน 98 เมตร หรือมีพื้นที่
ทั้งหมดไมนอยกวา 392 ตาราง
เมตร ไมลงลูกรังไหลทาง พรอม
ปายโครงการขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย
คัดลอกรายการแบบ ท1-01
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนา 25 ขอ 8

200,000

บานแกงเลิงจาน ม.13

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

27 โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล.บานเมนใหญ ม.14

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล.บานเมนใหญ ม.14
( นายสุภาพ สินธุเดช,
นางรังสิมา ธิยา, นายอดุลย
ชินราช) จํานวน 3 สาย ดังนี้
สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ความยาวจํานวน 20
เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไมนอย
กวา 60 ตารางเมตร ไมลงลูกรัง
ไหลทาง
สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ความยาวจํานวน 40
เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไมนอย
กวา 120 ตารางเมตร ไมลง
ลูกรังไหลทาง
สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ความยาวจํานวน 42.30
เมตร ไมลงลูกรังไหลทางและหู
ชางคสล. 12 ตร.ม. หรือมีพื้นที่
ทั้งหมดไมนอยกวา 181.20
ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน
1 ปาย คัดลอกรายการแบบ
ท1-01ปรากฏในแผนงาน

200,000

สถานที่ดําเนินการ

บานเมนใหญ ม.14

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนา 26 ขอ 14

จํานวน 6 สาย (ภายในหมูบ าน )
28 โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม
และขยายไหลทาง คสล. บานเมนใหญ สายที่ 1 ขยายไหลทาง คสล. กวาง
1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ม.4

ความยาวรวมฝงซายฝงขวาจํานวน
92.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
92.50 ตารางเมตร ไมลงลูกรังไหลทาง
สายที่ 2 ขยายไหลทาง คสล. กวาง
1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ความยาว จํานวน 52 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 52 ตารางเมตร
ไมลงลูกรังไหลทาง
สายที่ 3 ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.
กวาง 4.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15
เมตรยาว 6.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 26 ตารางเมตร ไมลงลูกรัง
ไหลทาง
สายที่ 4 ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.
กวางเฉลี่ย 0.70 เมตร หนาเฉลีย่
0.15 เมตรยาว 18 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 12.60 ตารางเมตร ไม
ลงลูกรังไหลทาง
สายที่ 5 ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.

200,000

บานเมนใหญ ม.4

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กวางเฉลี่ย 0.80 เมตร หนาเฉลีย่
0.15 เมตร ยาว 88 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 70.40 ตารางเมตร
ไมลงลูกรังไหลทาง
สายที่ 6 ชวงที่ 1 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคสล. กวางเฉลี่ย 0.97 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 74 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 71.78 ตาราง
เมตร ไมลงลูกรังไหลทาง
ชวงที่ 2 ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.
กวางเฉลี่ย 0.70 เมตร หนาเฉลีย่
0.15 เมตรยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 7 ตารางเมตร ไมลง
ลูกรังไหลทางพรอมปายโครงการ
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 1
ปายคัดลอกรายการ
แบบ ท1-01ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2565)
หนา 24 ขอ 2

29 โครงการกอสรางหอกระจายขาว
พรอมเชื่อมตอระบบเดิม บานหนอง
จิก ม.6

ขนาดตามแบบกอสรางเลขที่
แบบ ย.12388 สําหรับฐานราก
แบบฐานแผ รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด พรอมปาย
โครงการขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย คัดลอก
รายการแบบ ท1-01ปรากฏใน

200,000

บานหนองจิก ม.6

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน เปนไป
ตามบัญชีปรับแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2565)
หนา 24 ขอ 4

30 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค อบต. แกงเลิงจาน

31 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ภายในหมูบานดอนตูมสามัคคี ม.16

จํานวน 1 หลัง กวาง 10.00
เมตร ยาว 23.50 เมตร
ตามแบบอบต.กําหนดพรอม
ปายโครงการขนาด 1.20 X 2.40
เมตร จํานวน 1 ปายปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เปนไปตามบัญชีปรับแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 26 หนา 16
(สวนนายสุปน สิทธิ์จันทร)
จํานวน 1 แหง วางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด ศ.ก. 0.40
เมตร จํานวน 126 ทอน
และบอพัก คสล. ขนาด 0.95
X 0.95x 1.20 เมตร จํานวน 6 บอ
พรอมปายโครงการขนาด 1.20
X 2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย
ตามแบบที่อบต.กําหนด ปรากฏ

500,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองชาง

200,000

บานดอนตูม ม.16

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชนเปนไป
ตามบัญชีปรับแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขอ
26 หนา 12

32 โครงการหลอเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
(หลักเขตทาง 17 หมูบาน)

กวาง 0.075 เมตร ยาว 0.15
สูง 1.35 เมตร จํานวน 431
ตน ตามแบบ อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เปนไปตามบัญชีปรับ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนา 28 ขอ 23
33 อุดหนุนการประปาสวนภูมภิ าคจังหวัด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ดังนี้
มหาสารคาม
-ขยายเขตประปาบานกลาง หมู
ที่ 8
-ขยายเขตประปาบานหัวชาง
หมูที่ 11
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

100,000

หลักเขตทาง 17 หมูบาน

กองชาง

200,000

บานกลาง/บานหัวชาง

กองชาง

34 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัด
มหาสารคาม

700,000

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมู.1,2,9,12

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

-ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน
ดอนตูม ม.1 บานดอนตูม-โนน
หัวฝาย)
-ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานกุด
เปง ม.2
(บานกุดเปง-แกงเลิงจาน)
-ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน
ดอนโด ม.9 (ทางเขาหมูบาน)
-ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาโนน
หัวฝาย ม. 12
(ไปวัดปาแกงเลิงจาน)

รวม 34 โครงการ

5,650,800

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

จางเหมาบริการคนงานประจําสถานี
สูบน้ําดวยไฟฟาบานเมนนอย

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
คนงาน ประจําสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาบานเมนนอย

109,800

สถานีสูบน้ําบานเมนนอย

กองสงเสริม
การเกษตร

2

บํารุงรักษาและซอมแซมสถานีสูบน้ํา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและซอมแซมสถานี
สูบน้ําบานเมนนอย และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจายเชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การฝกอบรม คาอาหารและน้าํ
ดื่ม คาตกแตงสถานที่และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

30,000

สถานีสูบน้ําบานเมนนอย

กองสงเสริม
การเกษตร

3

คาใชจายในโครงการตลาดสีเขียววิถี
ไทยตําบลแกงเลิงจาน
(Kaeng Loeng Chan Green
Organic)

20,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

4

คาใชจายในโครงการทองถิ่นปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจายเปนคาใชจายเชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การฝกอบรม คาอาหารและน้าํ
ดื่ม คาตกแตงสถานที่และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

20,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร
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5

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

คาใชจายในโครงการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
ดวยอินทรียวัตถุ
พันธุพืชสมุนไพร คาวัสดุตนทุน
ปจจัยการผลิต คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม
คาอาหารและน้ําดืม่ คาตกแตง
สถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
คาใชจายในโครงการฝกอบรมพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
ศักยภาพเกษตรกรตามแนว
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต
พระราชดําริตําบลแกงเลิงจาน
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาตกแตงสถานที่
และคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

10,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

60,000

อบต.แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

7

คาใชจายในโครงการสงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรอยางยั่งยืน

เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาตกแตง
สถานที่และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ

20,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

8

คาใชจายในโครงการสงเสริมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตการทํานาเพื่อใหประชาชนมี
รายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและ
สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คาเมล็ดพันธ
ขาวปลูกนาปรังคาวัสดุตนทุนปจจัยการ
ผลิตคาน้ํามันหลอลืน่ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาตอบแทนผูท ําประโยชนใหแก อปท
และคาใชจายอืน่ ๆที่เกี่ยวของ

100,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

6
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เม.ย.
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มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

9

คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุน
การปลูกนอยหนาปลอดสารพิษแก
ประชาชนผูดอยโอกาส ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน

10 คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุน
การปลูกผักปลอดสารพิษแก
ประชาชนผูดอยโอกาส
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางยัง่ ยืน
11 คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุน
การเลี้ยงไกพันธุไขแกประชาชน
ผูดอยโอกาส ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางยั่งยืน
12 คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุน
การเลี้ยงและเพาะพันธุสตั วน้ําจืดแก
ประชาชนผูดอยโอกาส ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาตกแตงสถานที่และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาตกแตงสถานที่และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาตกแตงสถานที่และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาตกแตงสถานที่และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

20,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

20,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

20,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

13 คาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน รวขัตติยราชนารี
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เชน จัดซื้อวัคซีนอุปกรณในการ
การฉีดวัคซีน คาตอบแทนผูทํา
ประโยชนใหแก อปท. คา
วิทยากร คาอาหารและน้ําดื่มใน
การฝกอบรม และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ

50,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

14 คาใชจายในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาตกแตงสถานที่และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
วัสดุตนทุนปจจัยการผลิต
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาตกแตงสถานที่และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

20,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

10,000

ในเขตพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

15 คาใชจายในโครงการอบรมรณรงค
ผลเสียจากการเผาตอซังขาว
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โครงการ

16 คาใชจายในการบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน คอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ โตะ เกาอี้ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

17 คาใชจายในการจางเหมาบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
คนงานฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา คนงานในการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร

18,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี และคาใชจายอื่นๆ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

19 วัสดุการเกษตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร เชน สารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว
อาหารสัตวพันธุพืช ปุย พันธุ
สัตวปกและสัตวน้ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร เชน ปาย
ประชาสัมพันธ ปายรณรงค

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

20 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
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21 วัสดุคอมพิวเตอร

22 โครงการสนับสนุนคาไฟฟาสถานีสบู
น้ําดวยไฟฟาบานเมนนอย

23 วัสดุยานพาหนะและขนสง

รวม 23 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน หมึก
แปนพิมพ เมาส แผนดิสก
เมนบอรด หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการสนับสนุนคาไฟฟา
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเมน
นอย และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลา
หมอน้ํารถยนต นอต สกรู ตลับ
ลูกปน ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

50,000

สถานีสูบน้ําบานเมนนอย

กองสงเสริม
การเกษตร

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

717,800
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

1

คาจางเหมาบริการ

2

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ
ภายในชุมชน

3

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตแกผูประกอบการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจายเปนคาการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ เชน โรค
ไขเลือดออก เลปโต อหิวาห มือ
เทาปาก ไขหวัดนก และ
โรคติดตออื่นๆ ที่ระบาดและ
เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น

108,000

อบต.แกงเลิงจาน

50,000

17 หมูบาน

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตแกผูประกอบการ
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น

20,000

17 หมูบาน

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

โครงการ

4

โครงการอบรมใหความรูคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชนตําบลแกงเลิงจาน

5

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาวะที่
ดี

6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

7

วัสดุสาํ นักงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
อบรมใหความรูคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชนตําบลแกงเลิง
จาน ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนคาจางเหมา
คาสิ่งของและคาแรงใหจาย
เพื่ อ จ า ย เ ป นค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ
อุ ป กรณ เครื่ อ งเขี ย น และ
เครื่อ งใช ต า ง ๆ เช น กระดาษ
แฟ ม เครื่ อ งเย็ บ คลิ ป หนี บ
ปากกาลบคํ า ผิ ด ตรายาง ชั้ น
วางเอกสาร กระดานไวทบอรด
และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

17 หมูบาน

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000

17 หมูบาน

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

โครงการ

8

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

9

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

11 วัสดุคอมพิวเตอร

12 วัสดุอื่นๆ

รวม 12 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับ
รถขยะ เครื่องพนหมอกควัน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันแกสโซฮอลล น้ํามันเครื่อง
น้ํา มั น จารบี น้ํ า มั นเบรก และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาเคมี
ฉีดพนยุงลาย ทรายอะเบท
ในการปราบยุงลาย และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่ อ จ า ยเป น สื่ อ โฆษณาและ
เผยแพรเชนปายประชาสัมพันธ
ปายรณรงคตาง ๆ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ เชน หมึกพิมพ
แปนพิมพ เมาส แผนดิสก
เมนบอรด หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการเก็บขนขยะ เชน
รองเทาบูท ถุงมือ ผาปดจมูก
เสื้อกันฝน ฯลฯ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

80,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุขฯ

120,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุขฯ

538,000

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

โครงการวันผูสูงอายุตาํ บลแกงเลิงจาน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการวัน
ผูสูงอายุตาํ บลแกงเลิงจานและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

100,000

พื้นทีต่ ําบลแกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

2

โครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชน
ทั่วไปและผูดอยโอกาสในชุมชน
ทองถิ่น

20,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

3

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชนตําบลแกงเลิงจาน

20,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

4

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตามภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตําบล
แกงเลิงจาน

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมอาชีพใหประชาชนทั่วไป
และผูด อยโอกาสในชุมชน
ทองถิ่นและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
อบรมเด็กและเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชนตําบลแกงเลิงจาน
และคาใชจายอื่นๆที่ เกีย่ วของ
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตามภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชนตําบลแกงเลิงจานและ
คาใชจายอื่นๆที่ เกี่ยวของ

100,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

5

6

7

8

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

โครงการอบรมพัฒนาบทบาทผูนําสตรี เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
ในชุมชนตําบลแกงเลิงจาน
อบรมพัฒนาบทบาทผูนําสตรีใน
ชุมชนตําบลแกงเลิงจานและ
คาใชจายอื่นๆ
โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
ชีวติ คนพิการ
อบรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการและคาใชจาย
อื่นๆที่ เกี่ยวของ
โครงการอบรมใหความรูและปองกัน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
การติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุมเด็กและ อบรมใหความรูและปองกันการ
เยาวชน
ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุมเด็ก
และเยาวชนและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนคาจางเหมา
ที่สิ่งของและคาแรง ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณี ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูดําเนินการ การซอม
บํารุงรักษาทรัพยสนิ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจางเหมาคาแรงงานของ
บุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

9

โครงการ

วัสดุสาํ นักงาน

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

11 วัสดุคอมพิวเตอร

12 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
13 อุดหนุนกลุมทอเสื่อกกม.4,14
14 อุดหนุนกลุมผลิตภัณฑจากตนกกม.5
รวม 14 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายจากคาวัสดุ
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม
คลิป ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง
เครื่องเย็บกระดาษ กาว น้ํายา
ลบคําผิด เกาอี้ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
ปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค
ตางๆและอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เชน หมึก แปนพิมพ
เมาส แผนดิสก เมนบอรด
หัวพิมพหรือแถบสําหรับพิมพ
เครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมทอเสื่อ
กก
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุม
ผลิตภัณฑจากตนกกม.5

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

30,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

20,000
20,000
450,000

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

ค า ธรรมเนี ย มการขออนุ ญ าตให ตั้ ง เพื่ อ เป น ค า ธรรมเนี ย มการขอ
สถานีวิทยุคมนาคม และใชเครื่องวิทยุ อ นุ ญ า ต ใ ห ตั้ ง ส ถ า นี วิ ท ยุ
คมนาคม
คมนาคม และ ใช เครื่ อ งวิ ท ยุ
คมนาคมและคา ใช จ ายอื่น ๆที่
เกี่ยวของ

10,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

2

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฯ
และคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

50,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

3

โครงการรณรงค ลดอุ บั ติเ หตุป องกั น เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฯ
อุบัติภัยในชวงเทศกาล ปใหม
และคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

80,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

4

โครงการรณรงคลดอุบตั ิเหตุปองกัน
อุบัติภัยในชวงเทศกาล สงกรานต

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฯ
และคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

80,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

5

โครงการอบรมป อ งกั น และระงั บ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฯ
อัคคีภัย
และคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

30,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6

โครงการอบรมใหความรูและปองกั น เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฯ
ภัยจากยาเสพติด
และคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

7

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

30,000

8

วัสดุอื่นๆ

เพื่อจายเปนสื่อโฆษณาและ
เผยแพรเชนปาย ฯลฯ
เพื่ อ จ า ยค า วั ส ดุ อื่ น ๆเพื่ อ จ า ย
เป น คา ซื้อ วัส ดุสิ่ งของเครื่อ งใช
ตางๆ ในงานปองกันบรรเทาสา
ธารณภั ย ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน
- คาวัสดุงานกูชีพกูภัย
เพื่ อ จ า ยเป น คา ซื้ อ วัส ดุสิ่ง ของ
เครื่องใชตางๆ ในงานกูชีพกูภ ัย
ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่ อ จ า ยเป น ค า ค า บํ า รุ ง รั ก ษา
และซอมแซม
เพื่อจ ายเปนคาเติมถังดับเพลิง
ชนิ ด เคมี แ ห ง และน้ํ า ยาเหลว
ระเหย

60,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

10 วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวม 10 โครงการ

80,000

30,000
470,000

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและสังคม
4.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ

1

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหนาที่
ผูชวยผูดูแลเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานกลางเมนใหญหัวชาง

2

คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือพิมพให
หมูบานและ อบต.

3

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ผูชวยผูดูแลเด็กประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลาง
เมนใหญหัวชางจํานวน 1 อัตรา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
หนังสือพิมพ สนับสนุนให
หมูบานในตําบล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คนละ
2,000 บาท ตามหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
พ.ศ. 2559

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

108,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
กลางเมนใหญหัวชาง

กองการศึกษา
ฯ

132,000

17 หมูบาน
และองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน
ศพด.

กองการศึกษา
ฯ

4,000

กองการศึกษา
ฯ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

4

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนทองถิ่น
สัมพันธ สรางสรรค สามัคคี ประจําป
2563

5
6
7
8

9

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนทองถิ่นสัมพันธ
สรางสรรค สามัคคี
โครงการงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป เพื่อจายเปนคาใชจายใน
2563
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการใน
การบริหารสถานศึกษา
โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา
เพื่อใชเปนคาใชจายโครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สนามเด็กเลนสรางปญญาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
คาใชจายในการจัดสรรอาหาร
บริหารสถานศึกษา
กลางวัน เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาหรือจัดหาอาหารสด
อาหารแหงหรือวัตถุดิบทําการ
ประกอบอาหาร เพื่อเปนอาหาร
กลางวันใหกับเด็กเล็ก และ
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
คาจัดการเรียนการสอนของ
บริหารสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน เครื่องแบบ
นักเรียน ศพด. เชน สื่อพัฒนา
ทักษะ ทางดานรางกาย
สติปญญา อารมณและสังคม

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

80,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

62,150

ศพด. 2 ศูนย

20,000

ศพด. 2 ศูนย

กองการศึกษา
ฯ
กองการศึกษา
ฯ

269,500

ศพด.

กองการศึกษา
ฯ

93,500

ศพด.

กองการศึกษา
ฯ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10 วัสดุสาํ นักงาน

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุ อุปกรณ
เครื่องเขียน แบบพิมพ เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ
กรรไกร เกาอี้ คลิป ตรายาง
กระดานไวทบอรด ลวดเย็บ
กระดาษ เครื่องคํานวณเลข
เครื่องตัดกระดาษ และคาวัสดุ
สํานักงานอื่น ๆ

30,000

ศพด. 2 ศูนย
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รายจายเพื่อซอมแซมเครื่องใช
สํานักงาน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมแซม
กลองถายรูป เครื่องพิมพ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว และสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ เชน ไมกวาด
แปรงสีฟน ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ถวยชาม
ชอน สอม แกวน้ํา จานรอง
ถาดหลุม และวัสดุอื่นที่
เกี่ยวของ ฯลฯ สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของสวนการศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
อบต. จํานวน 2 ศูนย

10,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

40,000

ศพด. 2 ศูนย
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

12 วัสดุงานบานงานครัว

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

13 คาอาหารเสริม (นม)

- วัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อ
จายเปน คาจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ใหกับเด็กอนุบาล –
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

546,119

โรงเรียนในเขตตําบลแกง
เลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนสื่อโฆษณาและ
เผยแพร เชน ปาย
ประชาสัมพันธปายรณรงคตา ง
ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

15 วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน หมึก
คอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอร แปนพิมพ เมาส
หัวพิมพหรือแถบพิมพ
แผนกรองแสง แผนดิสก แผน
ซีดี บันทึกขอมูล และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาไฟฟา ซึ่งใชใน
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษาฯ จํานวน 2 ศูนย

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

50,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

16 คาไฟฟา

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

17 คาน้ําประปา คานําบาดาล

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ซึ่งใช
ในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษาฯ จํานวน 2 ศูนย

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

18 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต
ซึ่งใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ฯ
จํานวน 2 ศูนย

27,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

19 เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กนักเรียนในตําบล
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

920,000

โรงเรียนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา
ฯ

รวม 19 โครงการ

2,542,269

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

1

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยใน
ตําบลแกงเลิงจาน

2

โครงการรณรงคสิ่งแวดลอมคัดแยก
ขยะในครัวเรือนตําบลแกงเลิงจาน

3

โครงการรักษคลองสวย น้ําใส เพื่อ
ชุมชนทองถิ่น
โครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ

4

รวม 4 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เพื่อคาใชจายในการกําจัดขยะ
มูลฝอยตําบลแกงเลิงจานและ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงค
สิ่งแวดลอมคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฯ
และคาใชจายอื่น ๆที่เกีย่ วของ
เพื่อจายเปนคาใชจาย เชน คา
พันธุไม คาพันธุสัตวน้ํา
คาตกแตงสถานที่ คาวิทยากร
คาอาหารและน้ําดืม่ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

250,000

17 หมูบาน

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000

17 หมูบาน

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

20,000

อบต.แกงเลิงจาน

งานปองกัน
สํานักปลัด
กองสงเสริม
การเกษตร

320,000

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

คาจางเหมาบริการ

เพื่อคาจางเหมาบริการคนงาน
ปฏิบัติหนาทีเ่ กีย่ วกับแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสนิ 1 อัตรา

108,000

ตําบลแกงเลิงจาน

กองคลัง

2

คาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น
และทะเบียนทรัพยสิน
โครงการจัดทําแผนที่ภ าษี และ
ทะเบียนทรัพยสินและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

100,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได

เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด แ ล ะ
คาธรรมเนียม คาประชาสัมพันธ
การจัดเก็บรายได
และคาธรรมเนียม

30,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

4

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการปฏิบัติงานการเงินการคลัง

เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น
โครงการฯ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

5

โครงการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

6

วัสดุสํานักงาน

7

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เพื่อจายเปนคาซอมแซมวัสดุ
สํานักงาน คาจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนคาจางเหมา
ที่มี คาสิ่งของและคาแรง ให
จายจากคาใชสอย สวนกรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูดําเนินการซอมแซบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหปฏิบตั ิ ดังนี้
1.คาจางเหมาะคาแรงงานของ
บุคคลภายนอก
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการ
ซอมแซมบํารุงทรัพยสิน
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ
เครื่อ งใช ต า ง ๆ เช น กระดาษ
แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
เพื่อ จ า ยเป น คา วัส ดุ ไ ฟฟ า และ
วิทยุเชน ปลั๊กไฟ,ถายไฟฉาย ฯ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

50,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

10,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

8

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

20,000

9

วัสดุคอมพิวเตอร

เ พื่ อ จ า ย เ ป นค า ซื้ อสิ่ ง ข อ ง
เครื่องใชตางๆเชน ผาหมึก ฯลฯ
เพื่อจายคาบริการไปรษณีย

40,000

เพื่ อ จ า ยค า บริ ก ารสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม

36,000

10 คาบริการไปรษณีย
11 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวม 11 โครงการ

3,000

467,000

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)

1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8,271

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

2

คาใชจายในการจางเหมาเขาเลมจัดทํา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจาง
เอกสาร
เหมาเขาเลมจัดทําเอกสาร
จัดทํารูปเลม ฯลฯ
คาใชจายในการจางเหมาสํารวจความ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจาง
พึ งพอใจผูรั บ บริ ก ารของผู รับ บริ ก าร เหมาสํ า รวจความพึ ง พอใจ
ของอบต.แกงเลิงจาน
ผู รั บ บริ ก ารของอบต.แก ง เลิ ง
จาน

25,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

3

คาจางเหมาสื่อประชาสัมพันธ

40,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

756,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

100,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

4

5

เพื่ อ จ า ยเป น ค า จ า งเหมาสื่ อ
ประชาสัมพันธเชน หนังสือพิมพ
จัดทําหนังสือสื่อประชาสัมพันธ
ตํ า บลแก ง เลิ ง จาน(วารสาร)
รายงานปฏิบัติงานประจําปและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คาจางเหมาบริการ
เพื่ อจ ายเป น การจ างเหมา
บริการพนักงานกูชีพ
จํานวน 6 คน พนักงานทําความ
สะอาดสํานักงาน 1 คน
คา ใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อคาใช จ ายในการรั งวั ดที่ ดิน
ประโยชนและคาดําเนินคดี
สาธารณะประโยชน แ ละค า
ดําเนินคดี

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

6

7

8
9

โครงการ

คาใชจายในการรับรองและพิธี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า รั บ ร อ ง
คณะกรรมการตรวจงาน การดู
งานหนวยงานราชการอื่น และ
คารับรองจัดงานกิจกรรมของ
ทางราชการงานรัฐพิ ธีหรืองาน
วันสําคัญของทางราชการ
คารับรองในการประชุมสภา
เพื่ อ จ า ยเป น ค า รั บ รองในการ
ประชุ ม สภา ฯลฯที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว า ด ว ยการงบประมาณของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2541 และขอ 4 และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.
2 5 4 3 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็ บรักษาเงินและการ
ตรวจเงิ น ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 4
และขอ 67
คาตออายุโดเนมเว็ปไซดอบต.แกงเลิง เพื่ อ จ า ยเป น ค า ต อ อายุ โ ดเนม
จาน
เว็ปไซดอบต.แกงเลิงจาน
และคาใชจายอื่น ๆ
โครงการอบต.เคลื่อนที่บริการ พบปะ เพื่ อ จ า ยเป น ค า ดํ า เนิ น การ
ประชาชนและประชาชนหมู บ า น โครงการอบต.เคลื่อนที่บ ริการ
ชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
พบประชาชนและประชาชน
หมู บ า นชุ ม ชนท อ งถิ่ น อย า ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

30,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

5,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

10 โครงการปองกันการทุ จริตและการมี
สวนรวมของประชาชน

11 โครงการปกป อ งสถาบั น สํ า คั ญ ของ
ชาติเพื่อสรางสมานฉันทสรางความรัก
ความสามัคคีเพื่อความปรองดองของ
คนในชาติ

12 โคร งก า รป ร ะ ดั บ ธ งช า ติ แ ละ ธ ง
สัญลักษณ

13 โครงการฝ ก อบรมทบทวนลู ก เสื อ
ชาวบานเฉลิมพระเกียรติสรางความรัก
ความสามั ค คี ส มานฉั น ท เ พื่ อ ความ
ปรองดองของคนในชาติ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

ยั่งยืนเชนคาวัสดุ
ค า อ า ห า ร เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ ล ะ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการปองกันการ
ทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชนคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติเพื่อสราง
สมานฉันทสรางความรักความ
สามัคคีเพื่อความปรองดองของ
คนในชาติและคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการประดับธงชาติ
และธงสัญลักษณ 17 หมูบาน
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมลูกเสือชาวบานเฉลิม
พระเกียรติสรางความรักความ
สามัคคีสมานฉันทเพื่อความ
ปรองดองของคนในชาติและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

10,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

14 โครงการฝ ก อบรมความรู ก ฎหมาย
ทั่วไปในชีวิตประจําวันของประชาชน
ชุมชนตําบลแกงเลิงจาน
15 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คณะผูบ ริหาร สมาชิกอบต.พนั กงาน
สวนตําบล พนักงานจางอบต.แกงเลิง
จาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

100,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

11,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

เ พื่ อ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร
ฝ ก อบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
คณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก อบต.
พนั ก งานส ว นตํ า บล พนั ก งาน
จ า งอบต.แก ง เลิ ง จาน และ
คาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวของ
16 โครงการฝกอบรมใหความรูประชาชน เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
เกี่ ยวกั บพรบ.ข อมู ลข าวสารของทาง และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
ราชการ
17 โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดู เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น
ง า น เ พิ่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร โครงการฝ กอบรมสัม มนาและ
ปฏิบัติ งานของคณะผู บริหาร สมาชิ ก ศึ ก ษ า ดู ง า น เ พิ่ อ เ พิ่ ม
อบต.และบุคลากรอบต.แกงเลิงจาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก อบต.
และบุคลากรอบต.แกงเลิงจาน
และคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวของ
18 โครงการพั ฒ นาระบบสารบรรณ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ งค ก รปกครองส ว น ดําเนินพัฒนาระบบสารบรรณ
ทองถิ่น
อิเล็กทรอนิกสองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

19 โครงการเพิ่ มประสิทธิภพการปฏิบั ติ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
20 โครงการรับเสด็จ
เพื่อใชจา ยในโครงการฯและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
21 โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการ
สมาชิกสภาทองถิ่น
เลื อ กตั้ ง ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และ
ส ม า ชิ ก ส ภ า ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
22 โครงการวันทองถิ่นไทย
23 คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อใชจายในโครงการฯและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการ ซ อ มแซม บํ า รุ ง รั ก ษา
ทรั พ ยสิ น ให ส ามารถใช ง านได
ตามปกติ กรณีเปนคาจางเหมา
ที่คาสิ่ง ของและคา แรง ใหจา ย
จากค า ใช ส อ ย ส ว นกรณี ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูดําเนินการการซอมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1.ค า จ า งเหมาค า แรงงานของ
บุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
2.ค า สิ่ ง ขิ ง ที่ ซื้ อ มาใช ใ นการ
ซอมแซมบํารุงทรัพยสิ นใหจาย
จากคาวัสดุ
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

40,000
680,000

10,000
200,000

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ

100,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการ
จั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และน้ํ า
ห ล อ ลื่ น สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต
สวนกลาง,รถกูชีพ,รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงครถจักรยานยนต
,และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนสื่อโฆษณาและ
เผยแพรเชนปาย ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ เชน ผาหมึก
เพื่อ จ า ยเปน คา กระแสไฟฟา
สํ าหรั บ ที่ ทํ า การ องค ก า ร
บริหารสวนตําบล

150,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

40,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

ในการซอมแซมบํารุงทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คา วั ส ดุ เชน ค า ขนส ง คา ภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
24 คาวัสดุสํานักงาน
25 วัสดุงานบานงานครัว
26 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

27 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
28 คาวัสดุคอมพิวเตอร
29 คาไฟฟา

15,000
210,000

สํานักปลัด
สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

30 คาน้ําประปา
31 คาโทรศัพท โทรสาร
32 คาไปรษณีย โทรเลข ธนาณัติ
33 คาบริการทางโทรคมนาคม
34 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
35 อุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น อํ า เภอเมื อ ง
มหาสารคาม
รวม 35 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า บ ริ ก า ร
น้ํ า ประปาสํ า หรั บ ที่ ทํ า การ
องคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนคาบริการ
โทรศัพทโทรสาร ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนคาบริการ ไปรษณีย
โทรเลข ธนาณัติ ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล
เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า บ ริ ก า ร
อินเตอรเน็ตตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบล
เพื่อจายวัสดุไฟฟาและวิทยุ

15,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

15,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

10,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

72,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

5,000

สํานักปลัด

เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น อุ ด หนุ น ตาม
อุ ด หนุ น โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย
ปฏิบัติ การรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนองคก รปกครองส ว น
ทองถิ่นอําเภอเมืองมหาสารคาม

25,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

2,862,271

สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
6.1 แผนงานงบกลาง
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เพื่อจายเปนเงินคาสมทบ
ประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จางประจําปงบประมาณ 2561
สงเปนเงินสมทบ กองทุน
ประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท.
และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือ สํานักงาน กจ. กท.
และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2557 ประจําป
งบประมาณ 2559

100,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองคลัง

2

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เพื่อจายเปน เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 50 %
ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0891.3/ ว 2199 ลงวันที่

160,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองคลัง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท
0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2554
3

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เงินคาใชจายในการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน
1,400 คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

10,704,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองคลัง

4

เบี้ยยังชีพผูพิการ

เงินคาใชจายในการสงเคราะห

2,592,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองคลัง

120,000

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

กองคลัง

เบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน
270 คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ของ อปท (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2559
5

เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส

เงินคาใชจายในการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส
จํานวน 20 คน

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

6

โครงการ

สํารองจาย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

เพื่อใชจายในการปองกัน แกไข
ชวยเหลือปญหาน้ําทวมใน
ตําบล ภัยแลง กรณีฉุกเฉินมี
เหตุจําเปนเรงดวน และอื่นๆ
เพื่อใชจายในการปองกัน แกไข
ชวยเหลือปญหาน้ําทวมใน
ตําบล ภัยแลง กรณีฉุกเฉินมี
เหตุจําเปนเรงดวน และอื่นๆ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2558หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท
0891.2/ ว 76 ลงวันที่ 13
มกราคม 2558
หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ ว

500,000

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

8,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
2558และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.2/ ว 843 ลงวันที่
28 เมษายน 2559
7

เงิ น สมทบเงิ น ช ว ยเหลื อ พิ เ ศษของ เพื่อจายเปน เงินสมทบเงิน
ขาราชการ
ชวยเหลือพิเศษของขาราชการ
ทองถิ่น 3 เทา

8

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

9

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เปนรายป รอยละ 0.02
เงิ น สมทบกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
พนักงานสวนทองถิ่น (กบท.)
บําเหน็จบํานาญพนักงานสวน
ทองถิ่น (กบท.)
- เพื่อจายเปนเงินชวยคาครอง
ชีพผูรับบํานาญขาราชการ
ปกครองสวนทองถิ่น(ชคบ.)
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

247,600

กองคลัง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 35
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่
30 พฤษภาคม 2557
รวม 9 โครงการ

14,531,600

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลํา
ดับ
ที่

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ยุทธศาสตร/แผนการดําเนินงาน
จํานวน
คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ
โครงการที่
ของโครงการ
ดําเนินการ
ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
34
5,650,800
รวม
34
5,650,800
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
23
717,800
รวม
23
717,800
3. การพัฒนาการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข
12
538,000
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
10
470,000
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
14
450,000
รวม
36
1,458,000
4. การพัฒนาดานการศึกษาและสังคม
4.1 แผนงานการศึกษา
19
2,542,269
รวม
19
2,542,269
5. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร
1
20,000
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1
20,000
5.3 แผนงานสาธารณสุข
2
280,000
รวม
4
320,000

แบบ ผด.

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองสงเสริม
การเกษตร
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ
งานปองกันฯ

กองการศึกษาฯ
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร/แผนการดําเนินงาน

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
6.1 งานบริหารงานคลัง
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.3 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งหมด

11
35
9
55
171

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

100

จํานวนงบประมาณ

467,000
2,862,271
14,531,600
17,860,871
28,5498,740

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ
กองคลัง

100

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
1. ประเภทครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)

1

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

คา บํ ารุ งรักษาซอมแซมและปรับ ปรุง เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง
ครุภัณฑ
ครุภัณฑที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวรหรือตามปกติที่มีอายุการใชงาน
ยื น นานไม สิ้ น เปลื อ งหมดไปหรื อ
เปลี่ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
2. รายจ า ยเพื่ อ จั ด หาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ที่มี ราคาตอ หน ว ยหรือ
ตอชุดเกินกวา 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อบํารุงรักษาโครงสราง
ข อ ง ค รุ ภั ณ ฑ ข น า ด ใ ห ญ เ ช น
เครื่ อ งจั ก รกล ยานพาหนะ เป นต น
ซึ่ ง ไม มี ร วมค า ซ อ มแซมบํ า รุ ง ปกติ
หรือคาซอมกลาง
4. รายจ า ยเพื่ อ จา งที่ ป รึ ก ษาในการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
5. รายจ า ยที่ ต อ งชํ า ระพร อ มค า
ครุ ภั ณ ฑ เช น ค า ขนส ง ค า ภาษี ค า
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

80,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1

ครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซม
และปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจาย
เปนคาบํารุงรักษาซอมแซมและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ฯลฯ

30,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา
5,000 บาทเชน เครื่องตัดหญา
คอมพิวเตอร ตูเหล็ก เกาอี้
ทํางาน และครุภณ
ั ฑอื่นที่
เกี่ยวของ

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

1.3 แผนงานการศึกษา

1

ครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

2

ค า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ค า ที่ ดิ น เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซีงบริ
และสิ่งกอสราง
การบํารุงรักษา ซอมแซมและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑที่มีลักษณะ
โดยสภาพคงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใชงานยืน
นานไมสิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ตัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มรี าคาตอหนวย
หรือตอชุด เกินกวา 20,000
บาท3. รายจายเพื่อบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภณ
ั ฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวม
คาซอมแซมบํารุงปกติ หรือคา
ซอมกลาง
4. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาใน
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
5. รายจายที่ตองชําระพรอมคา
ครุภณ
ั ฑ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

50,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

1.4 แผนงานสาธารณสุข

1

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

คา บํ ารุ งรักษาซอมแซมและปรับ ปรุง เพื่อจายเปนคาใชจายใหไดมาซึ่ง
บริการบํารุงรักษาซอมแซมและ
ครุภัณฑ

100,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุข

ซ อ มแซมปรั บ ปรุ ง รถบรรทุ ก ขยะสี เพื่อซอมแซมปรับปรุงรถบรรทุก
ขยะสีเหลืองเปนรถบรรทุก
เหลืองเปนรถบรรทุกอเนกประสงค
อเนกประสงค

300,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กอง
สาธารณสุข

ปรับปรุงครุภัณฑที่มีลักษณะโดย
สภาพคงทนถาวรหรือตามปกติ
ทีม่ ีอายุการใชงานยืนนานไมสนิ
เปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
2.รายจายเพือ่ จัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดเกินกวา 20,000 บาท
3.รายจายเพือ่ บํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน
ซึ่งไมรวมคาซอมแซมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง
4.รายจายเพือ่ จางที่ปรึกษาในการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
5.รายจายที่ตอ งชําระพรอมคา
ครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

2

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

1

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

คา บํ ารุ งรักษาซอมแซมและปรับ ปรุง เพื่อจายเปนคาใชจายใหไดมาซึ่ง
บริการบํารุงรักษาซอมแซมและ
ครุภัณฑ

ปรับปรุงครุภัณฑที่มีลักษณะโดย
สภาพคงทนถาวรหรือตามปกติ
ทีม่ ีอายุการใชงานยืนนานไมสนิ
เปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
2.รายจายเพือ่ จัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดเกินกวา 20,000 บาท
3.รายจายเพือ่ บํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน
ซึ่งไมรวมคาซอมแซมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง
4.รายจายเพือ่ จางที่ปรึกษาในการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
5.รายจายที่ตอ งชําระพรอมคา
ครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสังคม
สงเคราะห

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

1.6 แผนงานการเกษตร

1

2

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

คา บํ ารุ งรักษาซอมแซมและปรับ ปรุง เพื่อจายเปนคาใชจายใหไดมาซึ่ง
บริการบํารุงรักษาซอมแซมและ
ครุภัณฑ

ปรับปรุงครุภัณฑที่มีลักษณะโดย
สภาพคงทนถาวรหรือตามปกติ
ทีม่ ีอายุการใชงานยืนนานไมสนิ
เปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
2.รายจายเพือ่ จัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดเกินกวา 20,000 บาท
3.รายจายเพือ่ บํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน
ซึ่งไมรวมคาซอมแซมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง
4.รายจายเพือ่ จางที่ปรึกษาในการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
5.รายจายที่ตอ งชําระพรอมคา
ครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบทอสูบน้ําพญานาค
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 85,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

30,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสงเสริม
การเกษตร

85,000

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จาน

กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
ปรับปรุงและซอมแซมครุภณ
ั ฑ
เชนรถยนต รถจักรยานยนต
แอรชุดเครื่องขยายเสียง
กระจายขาวเครื่องตบดิน ฯลฯ
ที่ชํารุดเสียหาย และอื่น ๆที่
เกี่ยวของ

200,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองชาง

2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐานเชน ถนนระบบประปา
ระบบระบายน้ําคลองดินเขื่อน
กั้นดินฝาย ฯลฯ และอื่น ๆที่
เกี่ยวของในเขตรับผิดชอบ

257,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองชาง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

2. ประเภทครุภัณฑ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
แบบแยกส ว นชนิ ดติ ด พนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) พรอมติดตั้ง
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 8
เครื่ อ งละ 28,000 บาทห อ ง
ประชุ ม อาคารเอนกประสงค
องคการบริ หารส ว นตํ าบลแก ง
เลิงจาน

224,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

2

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

3

จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน
7,500
จํ า น วน 3 ตั ว รา ค า ต า ม
ทองตลาด
เพื่อจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000

สํานักปลัด

4

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร

เพื่ อ จั ด ซื้ อ ตู เ ก็ บ เอกสารแบบ
เลื่ อ น 2 บานขนาดยาว 4 ฟุ ต
ราคาตามทองตลาด

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

5

จัดซื้อโตะทํางาน

เพื่ อจั ดซื้อ โตะ ทํา งานรองปลั ด 10,000
อบต. จํ า นวน 1 โต ะ ราคา
ทองตลาด

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

3,500

สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

6

ครุภัณฑ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สา
หรับงานสานักงาน คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
นอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จานวน
1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจาแบบ Cache
Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 3 MB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา
4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1
TB
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB
จานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ

15,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม
นอยกวา 21 นิว้ ความละเอียดแบบ
FHD (1920x1080)
- สามารถใช งาน Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth
เป นไปตามแผนพั ฒนาของ อปท. 5
ป
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนาที่ 134
ลําดับที่ 4
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้น ฐาน
ครุ ภั ณฑ คอมพิ ว เตอร ป ระจํ า ป พ .ศ.
2562
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป

7

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน
Printer, Copier , Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดาสาหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที
(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสาหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4
(ขาวดา-สี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม
นอยกวา 1,200x600 dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed)
-สามารถถายสาเนาเอกสารไดทั้งสี
และขาวดา
-สามารถทาสาเนาไดสูงสุดไมนอย
กวา 99 สาเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400
เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100
แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal
และ Custom

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

8

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

จั ด ซื้ อ ชุ ด กล อ งวงจรป ด ภายนอกอาคาร - เครื่องบันทึกขอมูลแบบ Hard disk
หนวยความจําไมนอย กวา 1 TB (Full
แบบ Full HD 1080P

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

85,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

700

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

สํานักปลัด

HD 1080P) มี frame rate ไมนอยกวา
25 frame per second
- กลองไมนอยกวา 11 ตัว ความละเอียด
Full HD 1080P
( ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ
Infrared Cut-off Removable(ICR)
สามารถดูไดชัดทั้งกลางวัน-กลางคืน )
- จอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม
นอยกวา 18 นิ้ว
- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface)
และดูออนไลนผานเว็บไซดได
- มี Software Development Kit หรือ
Application Programming Interface
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
- การติดตั้งพรอมอุปกรณ พรอมใชงาน
- ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยตอ
ผูใชงาน
ราคาตามทองตลาด

9

จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง อ า น บั ต ร แ บ บ เพื่อจัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบ
อเนกประสงค
อเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทาํ งานลอเลื่อน มี
พนักพิงจัดซื้อเกาอี้ทาํ งานลอเลื่อน มี
พนักพิงจํานวน 2 ตัว
เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน 4 ตู

6,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

22,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองคลัง

1

จัดซื้อเกาอี้ทํางานลอเลื่อน มีพนักพิง

2

จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู

3

จัดซื้อตูเหล็กแบบ 5 ลิ้นชัก
จํานวน 5 หลัง

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 5 ลิ้นชัก
จํานวน 5 หลัง

29,000

4

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

23,000

5

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต

6

7

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
แท็ปเล็ต จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร
ชนิดเลเซอรหรือชนิด
LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง อ า น บั ต ร แ บ บ เพื่อจัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบ
อเนกประสงค
อเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง

40,000
16,000

700

กองคลัง

กองคลัง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

2.3 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

จัดซื้อโตะทํางาน
พรอมเกาอี้

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน
พรอมเกาอี้ จํานวน 4 ชุด
ราคาตามทองตลาด สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง

24,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

2

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร

10,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

3

คาจัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเ ก็บ
เอกสาร จํานวน 2 หลัง
(ราคาตามทองตลาด)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวาง
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 2 ตัว (ราคาตาม
ทองตลาด)

5,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

4

ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
จางเหมาติดตั้งบอรดประชาสัมพันธ

40,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

เพื่อจางเหมาติดตั้งบอรด
ประชาสัมพันธ จํานวน 4 บอรด
- บอรดประชาสัมพันธงาน
บริหารงานบุคคล ขนาด 1.5x
1.20 ม.
- บอรดประสัมพันธประชาชน
ขนาด 1.50 x 1.20 ม.
สําหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

5

ครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา

5

จัดซื้อถังดับเพลิง

6

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงคาที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซีงบริการ
บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑที่มีลกั ษณะโดยสภาพคงทน
ถาวรหรือตามปกติที่มอี ายุการใชงานยืน
นานไมสนิ้ เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรทมี่ ีราคาตอหนวยหรือตอชุด
เกินกวา 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมคา
ซอมแซมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง
4. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ
5. รายจายที่ตอ งชําระพรอมคาครุภณ
ั ฑ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

20,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

50,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองการศึกษา

เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 5
ขั้นตอนพรอมติดตั้ง
สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 2 แหง
เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15
ปอนด จํานวน 5 ถัง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

2.4 แผนงานสวัสดิการสังคม
ครุภัณฑ

1

จัดซื้อเกาอี้สําหรับผูมาติดตอราชการ

2

รายละเอียดของครุภัณฑ

เพื่อจัดซื้อเกาอีส้ ําหรับผูมา
ติดตอราชการสําหรับงาน
สํานักงาน
จั ด ซื้ อ อุ ป ก ร ณ อ า น บั ต ร แ บ บ เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค
อเนกประสงค

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

700

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

จัดซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
One
คอมพิวเตอร All In One

17,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกัน

2

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร

8,000

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกัน

องคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

งานปองกัน

3
4
5

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑดับเพลิงสายดับเพลิง 1.5 นิ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสาย
ดับเพลิง 1.5 นิ้ว จํานวน 4 เสน
ครุภัณฑโรงงาน เลื่อยโซยนต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซ
ยนต จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟสองสวาง –
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ไฟสปอรตไลท รถบรรทุกน้ํา
ไฟสองสวาง – ไฟสปอรตไลท
อเนกประสงค พรอมติดตั้งจํานวน 4
ดวง

38,000
13,000
15,000

งานปองกัน
งานปองกัน

พ.ศ.2551

พ.ศ.2562

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

2.6 แผนงานสาธารณสุข

1

ครุภัณฑ

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร

รายละเอียดของครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพเอกสารจํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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