บทนํา

สวนที่ 1
เพื่อใหทราบวัตถุประสงค ขั้นตอนการจัดทําและประโยชนของแผนดําเนินงานประกอบดวย
1.1 บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25๕๙ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานสําหรับ
แผนงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินงานจริง
ทั้งหมด ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น แผนดําเนินการเปนเอกสารที่ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสานและบูรณะการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด
ตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทําใหติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
วัตถุประสงคในการจัดทําแผนเพื่อการเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทอถิ่นเพื่อ
ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินผล
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ( หมวด 5 ขอที่ 26 ) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นที่ตองการดําเนินงานในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํารางแผนปฏิบัติ
การพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตาง
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นํารางแผน
ดําเนินงานแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนดําเนินการแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหความ
เห็นชอบ
5. เมื่อผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการแลว ใหประกาศเปนแผนดําเนินงานโดย
ปดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ตองปดประกาศอยางนอยสามสิบวัน

1.4 ประโยชนของแผนดําเนินงาน
1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
2. จําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนโครงการ ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหดําเนินการไปไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น

แบบ ผด.02

-5บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําป 2563 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

ลําดับ
1.

2.

3.

4.

1.ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
โรงน้ําดื่มไปที่ทําการ อบต.
นาโพธิ์) บานหนองหวา
หมูที่ ๑๑
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายลานคาชุมชนไป
รร.วัดทาเรียบ)

ขนาดผิวจราจรกวาง ๗.00 เมตร
๕๐0,000
ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บาท
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา
๙๑0 ตร.ม.
ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๙5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไมนอยกวา
๓๘๐ตร.ม.

โครงการกอสรางถนน
ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว ๑๗๕.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(สายหนองน้ําสาธารณะ)
หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีต ไมนอยกวา
บานหนองหญารังกา
๗๐0 ตร.ม
หมูที่ ๙
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
เสริมเหล็ก (สายหนาบานนาย ยาว 1๐0.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา
ไปบานนายพัชชา) หมู8
๔๐0 ตร.ม.
บานหนองตอ

สถานที่ หนวยงาน
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค
หลัก
หมู ๑๑ กองชาง

๒๐๐,๐๐๐
บาท

หมู ๑๑

กองชาง

๓๙๐,000
บาท

หมูที่ 11

กองชาง

๒๑๕,000
บาท

หมู ๑๐

กองชาง

ม.ค

ก.พ

พ.ศ. 2563
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

ลําดับ

1.ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

สถานที่ หนวยงาน
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค
หลัก
หมู ๓
กองชาง

5.

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
คลองบึงชาง) บานจอก หมุ
ที่ ๓

ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๖๐ เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา
๒๔0 ตารางเมตร

6.

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายสี่แยกบานนายสุทัศน
ไปถนนลาดยางพุทไธสง)
บานโศกกะฐิน หมูที่ ๗
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายกลางหมูบาน) บาน
จอกหมู ๓
โครงการลงหินคลุกถนนดิน
(สายนานายหันไปทางขวาง)
บานหนองหวา หมุที่ ๑๐

ขนาดผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๘ 500,000
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท บาท
คอนกรีตไมนอยกวา 9๒๕
ตารางเมตร

หมู ๗

กองชาง

ขนาดผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๙ ๕00,000
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท บาท
คอนกรีตไมนอยกวา 9๕๐
ตารางเมตร

หมู 10

กองชาง

๑๐0,000
บาท

หมู ๑๐

กองชาง

7.

8.

ขนาดผิวจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว
๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา ๑๖๕
ลบ.ม.

๑๓0,000
บาท
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ม.ค

ก.พ

พ.ศ. 2563
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.
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ลําดับ

1.ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๙.

โครงการลงหินคลุกถนนดิน
(สายนาพอสอนไปนานาย
เลี่ยม) บานหนองหวา หมู
ที่ ๑๐

ขนาดผิวจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว
๕๕๐ เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา ๑๖๕
ลบ.ม.

๑๐

กอสรางถนนดินพรอมวาง
ทอระบายน้ํา (สายบานพอ
รอดไปโนนกระยอม) บาน
หนองหวา หมู ๑๑
๑๐

-ขนาดผิวจราจรกวาง ๕ เมตร สูง ๑ ๕๐0,000
เมตร ยาว๑,๙๐๐ เมตร
บาท
-วางทอระบายน้ํา Ø ๐.๔๐ เมตร
จํานวน ๓๐ ทอน
3,135,000
บาท

รวม

๑๐0,000
บาท

สถานที่ หนวยงาน
พ.ศ. 2563
ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค
หลัก
หมู ๑๐ กองชาง

หมูที่ ๑๑

กองชาง

ม.ค

ก.พ

พ.ศ. 2563
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

ลําดับ

ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

-8งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

1.

โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาลป
ใหม ประจําป 2563

คาใชจายโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาลป
ใหม ประจําป 2563

5,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

2.

โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาล
สงกรานต ประจําป 2563

คาใชจายโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต ประจําป 2563

5,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

3.

โครงการดําเนินงานระบบ
การแพทยฉุกเฉิน หนวยกู
ชีพ-กูภัยเพื่อใหการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล

คาใชในโครงการดําเนินงาน
200,000
ระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวย บาท
กูชีพ-กูภัยเพื่อใหการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

200,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

4.

โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.
ของสมาชิก อปพร.อบต.
นาโพธิ์ ประจําป 2563

คาใชจายโครงการฝกอบรม

และทบทวนหลักสูตร อป
พร.ของสมาชิก อปพร.อบต.
นาโพธิ์ ประจําป 2563

พ.ศ. 2563
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.
.
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ลําดับ
5.

6.

รวม

ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพ
กูภัย อบต.นาโพธิ์
ประจําป 2563

สถานที่
ดําเนินการ

25,000
และทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพ บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

30,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

คาใชจายโครงการฝกอบรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

กูภัย อบต.นาโพธิ์ ประจําป
2563

โครงการฝกอบรมปองกัน คาใชจายโครงการฝกอบรม
และระงับอัคคีภัยประจําป ปองกันและระงับอัคคีภัย
ประจําป 2563
2563
๑๐

งบประมาณ
(บาท)

465,000
บาท

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563
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.
.
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ลําดับ

2.ภายใตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๑.

โครงการสงเสริมอาชีพนวด
แผนไทย

คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ ๒๐๐,๐๐๐
นวดแผนไทย
บาท

อบต.นาโพธิ์

๒.

โครงการอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลนาโพธิ์

คาใชจายโครงการอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์

3.

โครงการสํารวจขอมูล
พื้นฐานของประชาชนใน
เขต อบต.นาโพธิ์
โครงการอยูอยางไรกับ
วัยผูสูงอายุ

คาใชจายโครงการสํารวจ

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต

คาใชจายโครงการสืบสาน

4.
5.
6.

ขอมูลพื้นฐานของประชาชน
ในเขต อบต.นาโพธิ์
คาใชจายโครงการอยูอยางไร
กับวัยผูสูงอายุ

๓0,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์

ประเพณีวันสงกรานต

โครงการปองกันรณรงค คาใชจายโครงการปองกัน
ลดความรุนแรงตอเด็กและ รณรงคลดความรุนแรงตอเด็ก
สตรี
และสตรี

อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
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ลําดับ
7.

8.

9.

10.

2.ภายใตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการและผูดูแล
คนพิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอายุ
โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพใหกับผูดอยโอกาส

โครงการครอบครัว
อบอุนเพิ่มพูนศักยภาพ
ชีวิต
11. โครงการสงเคราะหและ
เยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส
12. โครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์
รวม 12

คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการและ
ผูดูแลคนพิการ
คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
ผูดูแลผูสูงอายุ
คาใชจายโครงการสงเสริม
พัฒนาอาชีพใหกับ
ผูดอยโอกาส
คาใชจายโครงการครอบครัว
อบอุนเพิ่มพูนศักยภาพชีวิต
คาใชจายโครงการ
สงเคราะหและเยี่ยมบาน
เด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
คาใชจายโครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

-10งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
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ลําดับ
๑.
๒.

๓.
รวม

2.ภายใตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
2.๒ แผนงานเกษตร
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

โครงการนํารองปลูกปุยพืช
สด ปอเทือง บํารุงดิน
ประจําป ๒๕๖๒
โครงการอนุรักษพันธปลา
แหลงน้ําสาธารณของชุมชน
“ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

คาใชจายโครงการนํารองปลูก
ปุยพืชสด ปอเทือง บํารุงดิน
ประจําป ๒๕๖๒
คาใชจายโครงการอนุรักษพันธ
ปลาแหลงน้ําสาธารณของชุมชน
“ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

๓๐,๐๐๐
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

15,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

สงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง

คาใชจายสงเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

3

95,000
บาท

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
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ลําดับ

3.ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1แผนบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

1.

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูล
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6๗ พรรษา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบ
ดินทรเทพยวรางกูล
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6๗ พรรษา

5,000
บาท

2.

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต
พระบรมราชินีนาท ใน
รัชกาลที่ ๙เนื่องในโอกาศวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗
พรรษา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ 5,000
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง บาท
เจาสิริกิตพระบรมราชินีนาท
๘7 พรรษา มหาราชินี

๓

โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางอบต.
นาโพธิ์ ประจําปงบประมาณ
2563

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางอบต.นาโพธิ์ ประจําป
งบประมาณ 2563

10,000
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ที่ทําการอบต. สํานักปลัด
นาโพธิ์/อําเภอ
นาโพธิ์

ที่ทําการอบต. สํานักปลัด
นาโพธิ์/อําเภอ
นาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
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ลําดับ
๔

๕

รวม

3.ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แผนบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
โครงการขอรับการสนับสนุน
การดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมยประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและการจัดงาน
รัฐพิธีประจําปงบประมาณพ.ศ
25๖๒
5

สถานที่
ดําเนินการ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
๕๐,๐๐๐
โครงการขอรับการสนับสนุนการ บาท
ดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

อบต.บานคู

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการ 10,000
ปกครองอําเภอนาโพธิ์ตาม
บาท
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและการจัดงานรัฐพิธี
ประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖๒

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอนาโพธิ์

80,000
บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
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.
.

-13-

ลําดับ
๑.
๒.

๓
๔.

3.ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ
การวายน้ําขั้นพื้นฐานเพื่อ
ปองกันการจมน้ําแกนักเรียน
โครงการเพียวเลิฟ
(Pure Love)
“รักบริสุทธิ์ หยุดปญหา
พัฒนาสังคม
โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการสงเสริมทักษะและ
ความสามารถใหเด็ก

คาใชจายโครงการฝกอบรมเพิ่ม
ทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐานเพื่อ
ปองกันการจมน้ําแกนักเรียน
คาใชจายโครงการเพียวเลิฟ
(Pure Love)
“รักบริสุทธิ์ หยุดปญหา
พัฒนาสังคม
คาใชจายโครงการวันเด็ก
แหงชาติ
คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะ
และความสามารถใหเด็ก เปน
โครงการพัฒนาทักษะเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็ก โดยผาน
กิจกรรมการแขงขันการประกวด

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐
บาท

อบต.นาโพธิ์

๒๐,๐๐๐
บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
การศึกษาฯ

50,000
บาท
10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

อบต.นาโพธิ์

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
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ลําดับ
๕.

3.ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แผนการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ
2563

คาใชจายโครงการสนับสนุน
๔๙๕,๙๐๐
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา บาท
ประจําปงบประมาณ 2563
-เปนคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นาโพธิ์ จํานวน 70 คน
จํานวน 245 วัน จํานวน
๓๔๓,๐๐๐ บาท
-เปนคาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาการเด็กจํานวน
๑๑๙,๐๐๐ บาท

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-เปนคาหนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(๓-๕ป) เปนเงิน ๓๓,๙๐๐
บาท

๖.

โครงการอบรมคุณธรรม
คาใชจายโครงการอบรม
๓๐,๐๐๐
จริยธรรมใหแกนักเรียนและ คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
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.
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เยาวชน ประจําป
งบประมาณ 25๖๒

ลําดับ
๗.

และเยาวชน ประจําป
งบประมาณ 25๖๒

3.ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แผนการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
อาหารเสริม (นม)

คาใชจายอาหารเสริม (นม)
- โรงเรียนวัดทาเรียบจํานวน
2๔๓,๙๘๔บาทเพื่อเปนคา
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาป
ที่ 6 จํานวน 120 คน
จํานวน 260 วัน
- โรงเรียนวัดบุปผาราม จํานวน
1๔๒,๓๒๔ บาท เพื่อเปนคาอา
หารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุ
บาลถึงระดับประถมศึกษาปที่6
จํานวน70 คน จํานวน 260
วัน
-โรงเรียนบานโศกกฐินจํานวน
1๔๒,๓๒๔ บาทเพื่อเปนคาอา
หารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุ
บาล – ประถมศึกษาปที่ 6 จํา
นวน70 คนจํานวน 260 วัน
- ศูนยพัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิ์
จํานวน1๔๒,๓๒๔ บาทเพื่อ
เปนคาอาหารเสริม (นม)

6๗๐,๙๗๔
บาท

-15-

สถานที่
ดําเนินการ
-โรงเรียนวัด
ทาเรียบ
-โรงเรียนวัด
บุปผาราม
-โรงเรียนบาน
โศกกะฐิน
-ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
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.
.
.

สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก อบต.
นาโพธิ์จํานวน 70 คน จํานวน
260 วัน
-16-

ลําดับ

3.ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แผนการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

๘.

อุดหนุนโรงเรียนวัดทาเรียบ
คาอาหารอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถม
ศึกษาปที่ 6

๙.

อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผา
รามคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–
ประถมศึกษาปที่ 6

๑๐.

อุดหนุนโรงเรียนบานโศก
กะฐินคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–
ประถมศึกษาปที่ 6

คาใชจายอุดหนุนโรงเรียนวัดทา
เรียบคาอาหารอาหารกลาง วัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถม
ศึกษาปที่ 6 จํานวน 120 คน
จํานวน 200 วัน
คาใชจายอุดหนุนโรงเรียนวัดบุ
ปผารามคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึก
ษาปที่ 6 จํานวน 70 คน
จํานวน 200 วัน
คาใชจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
โศกกะฐินคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึก
ษาปที่ 6 จํานวน 70 คน
จํานวน 200 วัน

สถานที่
ดําเนินการ

480,000
บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร.ร.วัดทาเรียบ กอง
การศึกษา

280,000
บาท

โรงเรียน
วัดบุปผาราม

280,000
บาท

โรงเรียน
กอง
บานโศกกะฐิน การศึกษา

กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
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.
.
.

ลําดับ

3.ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แผนการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

-17-

สถานที่
ดําเนินการ

๑๑.

โครงการกอสรางศาลา
พักผอนสําหรับผูปกครอง

รายละเอียด-ทางดานทิศ
เหนือนอกรั้วศูนยฯ ขนาด
กวาง ๕ เมตร ยาว ๖
เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
ยกพื้นสูง ๐.๑๕ เมตร
ดานหลังมีบอรดสําหรับติด
ประกาศ ดานขางมีเกาอี้
แถวสี่ที่นั่ง ๒ ชุด

70,000
บาท

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
อบต.นาโพธิ์

๑๒.

รายละเอียด-หองน้ําชาย ๑
หอง หองน้ําหญิง ๑ หอง

๙0,000
บาท

๑๓.

โครงการกอสรางหองน้ํา
สําหรับครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาโพธิ์
โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน ทําสวนหยอมพรอม
สรางเสาธงชาติศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
อบต.นาโพธิ์
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
อบต.นาโพธิ์

รวม

๑๓

รายละเอียด-ขนาดเสาธงสูง ๕ ๑๐๐,๐๐๐
เมตร พรอมฐานเสา พื้นที่
ปรับปรุงภูมิทัศนไมนอยกวา
๔๐๐ ตร.ม.

บาท

2,606,874

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
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.
.
.
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ลําดับ
1.

2.

๓.
๔.

3. ภายใตยุทธศาสตรดาน ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

โครงการแขงขันกีฬา ตานยา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
เสพติดเพื่อสรางความ
แขงขันกีฬา ตานยาเสพติดเพื่อ
ปรองดอง
สรางความปรองดองเปน
โครงการรวมกันระหวาง
อบต.โพธิ์ โรงเรียนในพื้นที่
ชุมชนและองคกรตางๆ
โครงการประเพณีขึ้นเขา
คาใชจายอุดหนุนที่ทําการ
พนมรุง ประจําป 2563
ปกครองจังหวัดบุรีรัมยใน
โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
ประจําป 2563

100,000
บาท

ในเขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

10,000
บาท

จังหวัดบุรีรัมย

กอง
การศึกษาฯ

โครงการแขงกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต .
นาโพธิ์
โครงการปนจักรยานเพื่อ
สุขภาพ กราบพระชม
ภาพวาดมรดกทาง

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
การศึกษาฯ

ในเขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

กอง
การศึกษาฯ

คาใชจายโครงการแขงกีฬาสี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต .
นาโพธิ์
คาใชจายโครงการปนจักรยาน 10,000
บาท
เพื่อสุขภาพ กราบพระชม
ภาพวาดมรดกทางวัฒนธรรม

พ.ศ. 2563
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.
.
.

วัฒนธรรม
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ลําดับ

3. ภายใตยุทธศาสตรดาน ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

๕.

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

คาใชจายโครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

๑๐๐,๐๐๐
บาท

ในเขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

๖.

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเขาพรรษา

คาใชจายโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เขาพรรษา

๑๐,๐๐๐
บาท

วัดในเขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

กอง
การศึกษาฯ

๗.

โครงการเทศกาลงานไหมนา คาใชจายโครงการเทศกาลงาน
โพธิ์ ประจําป ๒๕๖๒
ไหมนาโพธิ์ ประจําป ๒๕๖๒

๑๐๐,๐๐๐
บาท

อําเภอนาโพธิ์

กอง
การศึกษาฯ

รวม

7

340,000
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2563
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.
.
.
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ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
รวม

4.ภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการ คลองสวย น้ําใส
นาโพธิ์มีสุข
โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชน
นาอยู
โครงการฝกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะทุกหมูบาน อบต.
นาโพธิ์
โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ
โครงการรักน้ํา รักปา
รักแผนดิน
๕

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

คาใชจายโครงการคลองสวย
น้ําใส นาโพธิ์มีสุข
คาใชจายโครงการนาโพธิ์สะอาด
ชุมชนนาอยู
คาใชจายโครงการฝกอบรมการ
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุนธนาคาร
ขยะทุกหมูบาน อบต.นาโพธิ์

15,000
บาท
50,000
บาท
๒๐๐,๐๐๐
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์
เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์/
หนวยงาน
ราชการ

คาใชจายโครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ
คาใชจายโครงการรักน้ํา รักปา
รักแผนดิน

15,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

15,000
บาท
295,000

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

พ.ศ. 2563
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.
.
.

บาท
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ลําดับ
๑.

รวม

4.ภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
4.2แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
กอสรางรองระบายน้ํา (สาย รองระบายน้ําขนาด ยาว
บริเวณหนาบานนายยวนไป ๒๑๐ เมตร พรอมบอพัก
ที่ทําการผูใหญบานหมูที่ ๘)
หมู ๘
1

งบประมาณ
(บาท)
๔๕๐,000
บาท

450,000
บาท

สถานที่
ดําเนินการ
หมู ๘

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

พ.ศ. 2563
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.
.
.

ลําดับ

6.ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.1แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
คาใชจายโครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ

-22-

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

100,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

1.

โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคระบาด
อื่น ๆ

2.

โครงการปองกันโรคพิษสุนัข คาใชจายโครงการปองกันโรค
40,000
บาและการทําหมันสุนัขและ พิษสุนัขบาและการทําหมันสุนัข บาท
แมว
และแมว

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

3.

รณรงคใหความรูดานการ
สาธารณสุขเพื่อปองกันโรค

คาใชจายในโครงการรณรงคให
ความรูดานการสาธารณสุขเพื่อ
ปองกันโรค

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

4.

โครงการอบรมใหความรู
เรื่องดานการดูแลสุขภาพ
ใหกับแกนนําสุขภาพ

คาใชจายโครงการอบรมให
10,000
ความรูเรื่องดานการดูแลสุขภาพ บาท
ใหกับแกนนําสุขภาพ

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563
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.
.
.

5.

โครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพใหกับประชาชน
ตําบลนาโพธิ์

คาใชจายโครงการสงเสริมดูแล ๒0,000
สุขภาพใหกับประชาชนตําบลนา บาท
โพธิ์

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

6.

โครงการอบรมใหความรู
เรื่องเอดสแกเยาวชนตําบล
นาโพธิ์

คาใชจายโครงการอบรมให
ความรูเรื่องเอดสแกเยาวชน
ตําบลนาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

10,000
บาท
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ลําดับ
๗

๘

๙

ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.1แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
(หมู ๓)

โครงการการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(หมู ๓)
โครงการควบคุมโรคขาด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

อุดหนุนงบประมาณให

๗,๐๐๐

หมูที่ ๓

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (หมู ๓)
อุดหนุนงบประมาณให

๗,๐๐๐

หมูที่ ๓

สํานักปลัด

สุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (หมู ๓)
อุดหนุนงบประมาณให

๖,๐๐๐

หมูที่ ๓

สํานักปลัด

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
๓ ในโครงการการปรับปรุง

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
๓ ในโครงการการสงเสริม

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
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สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(หมู ๓)

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๓
ในโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(หมู ๓)

-24-

ลําดับ
๑๐

๑๑

ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
(หมู ๗)

อุดหนุนงบประมาณให

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
๗ ในโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(หมู ๗)
โครงการรณรงคและแกไข อุดหนุนงบประมาณให
ปญหายาเสพติด To be คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
number one (ศูนยเพื่อน ๗ ในโครงการรณรงคและ
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) แกไขปญหายาเสพติด To be
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
number one (ศูนยเพื่อนใจ
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๖,๐๐๐

หมูที่ ๗

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

๗,๐๐๐

หมูที่ ๗

สํานักปลัด
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พรรณวดี (หมู ๗)
๑๒

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม (หมู ๗)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
(หมู ๗)
อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๗
ในโครงการสืบสานพระราช

๗,๐๐๐

หมูที่ ๗

สํานักปลัด

ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม (หมู ๗)
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ลําดับ
๑๓

๑๔

ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
(หมู ๘)

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๘
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(หมู ๘)
โครงการการสงเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให
อนามัยแมและเด็กของ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๘
สมเด็จพระเทพ
ในโครงการการสงเสริมสุขภาพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช อนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
กุมารี(หมู ๘)
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๗,๐๐๐

หมูที่ ๘

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

๗,๐๐๐

หมูที่ ๘

สํานักปลัด
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๑๕

บรมราชกุมารี(หมู ๘)
โครงการควบคุมโรคขาดสาร อุดหนุนงบประมาณให
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๘
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ราชกุมารี(หมู ๘)
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(หมู ๘)

๖,๐๐๐

หมูที่ ๘

สํานักปลัด
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ลําดับ
๑๖

๑๗

ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (หมู ๙)

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๙
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (หมู ๙)
โครงการการสงเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให
อนามัยแมและเด็กของ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๙
สมเด็จพระเทพ
ในโครงการการสงเสริมสุขภาพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช อนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
กุมารี(หมู ๙)
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี(หมู ๙)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๗,๐๐๐

หมูที่ ๙

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

๗,๐๐๐

หมูที่ ๙

สํานักปลัด
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๑๘

โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(หมู ๙)

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๙
ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(หมู ๙)

๖,๐๐๐

หมูที่ ๙

สํานักปลัด
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ลําดับ
๑๙

๒๐

ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (หมู ๑๐)

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑๐
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (หมู ๑๐)
โครงการควบคุมโรคขาดสาร อุดหนุนงบประมาณให
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑๐
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ราชกุมารี(หมู ๑๐)
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(หมู ๑๐)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๖,๐๐๐

หมูที่ ๑๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

๘,๐๐๐

หมูที่ ๑๐

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563
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.
.
.

๒๑

ลําดับ

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม (หมู ๑๐)

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑๐
ในโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม (หมู ๑๐)

ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

๒๒

โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(หมู ๑๑)

๒๓

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี
(หมู ๑๑)

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑๑
ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (หมู ๑๑)
อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑๑
ในโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร

๖,๐๐๐

หมูที่ ๑๐

สํานักปลัด
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งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๖,๐๐๐

หมูที่ ๑๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

๗,๐๐๐

หมูที่ ๑๑

สํานักปลัด
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๒๔

โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา

รวม

24

ราชกุมารี (หมู ๑๑)
อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑๑
ในโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา

๗,๐๐๐

หมูที่ ๑๑

สํานักปลัด

310,000
บาท
-29-

ลําดับ

6.ภายใตยุทธศาสตรดานสังคมสงเคราะห
6.2แผนงานสังคมสงเคราะห
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

๑.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คาใชจายโครงการพัฒนา
ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอายุ

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

๒.

โครงการสานสัมพันธ
ครอบครัวอบอุนชุมชน
เขมแข็ง

คาใชจายโครงการสานสัมพันธ
ครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็ง

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการฯ

๓.

โครงการสํารวจขอมูล
คาใชจายโครงการสํารวจขอมูล
พื้นฐานของประชาชนในเขต พืน้ ฐานของประชาชนในเขต

15,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ศ. 2563
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.
.

๔.
๕.

อบต.นาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์

โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานตรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ
โครงการฝกอบรมอาชีพและ
ใหความรูเรื่องสิทธิและ
หนาที่ชองสตรี

คาใชจายโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานตรดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุ
คาใชจายโครงการฝกอบรม
อาชีพและใหความรูเรื่องสิทธิ
และหนาที่ชองสตรี

30,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการฯ

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการฯ
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ลําดับ
๖.

๗.
๘.

6.ภายใตยุทธศาสตรดานสังคมสงเคราะห
6.2แผนงานสังคมสงเคราะห
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการจัดทําฐานขอมูล
ทะเบียนและยกยองเชิดชู
ปราชญทองถิ่นอบต.
นาโพธิ์
โครงการปองกันรณรงคลด
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี

คาใชจายโครงการจัดทํา
ฐานขอมูลทะเบียนและยกยอง
เชิดชูปราชญทองถิ่นอบต.
นาโพธิ์
คาใชจายโครงการปองกันรณรงค
ลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คาใชจายโครงการพัฒนา
๒0,000
ผูพิการและผูดูแลผูพิการ
คุณภาพชีวิตผูพิการและผูดูแลผู บาท
พิการ

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ศ. 2563
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.
.

๙.
๑๐.
๑1.
รวม

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
อบต.นาโพธิ์
โครงการสงเคราะหและ
เยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส
โครงการอยูอยางไรกับวัย
ผูสูงอายุ

คาใชจายโครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุอบต.นาโพธิ์
คาใชจายโครงการสงเคราะห
และเยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส
คาใชจายโครงการอยูอยางไรกับ
วัยผูสูงอายุ

๑1

๘0,000
บาท
๒0,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

50,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ

265,000
บาท

-31-

ลําดับ
๑.
๒.
๓.

6.ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง
โครงการถนนสะอาด
ปราศจากอุบัติเหตุ
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอนาโพธิ์

คาใชจายโครงการครอบครัว
อบอุน ชุมชนเขมแข็ง
คาใชจายโครงการถนนสะอาด
ปราศจากอุบัติเหตุ
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
นาโพธิ์ในโครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอนา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๒0,000
บาท
๕,000

อบต.นาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ
สํานักปลัด

20,000
บาท

อําเภอนาโพธิ์

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563
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.
.
.

รวม

๓

โพธิ์

45,000
บาท

-326.ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม
6.4แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๑.

โครงการดําเนินงานระบบ
การแพทยฉุกเฉิน หนวยกู
ชีพกูภัยเพื่อใหการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล

คาใชจายโครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกู
ชีพกูภัยเพื่อใหการบริการผูปวย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

๒00,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

พ.ศ. 2563
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.
.

๒.

โครงการฝกอบรมปองกันและ คาใชจายโครงการฝกอบรม
ระงับอัคคีภัย ประจําป
ปองกันและระงับอัคคีภัย
25๖๒

30,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

๓.

โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.
ของสมาชิกอปพร.อบต.
นาโพธิ์ ประจําป 25๖๒

คาใชจายโครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.ของ
สมาชิกอปพร.อบต.นาโพธิ์
ประจําป 25๖๒

100,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

4.

โครงการฝกอบรมและทบทวน คาใชจายโครงการฝกอบรมและ
หลักสูตรทีมกูชีพกูภัย อบต. ทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพกูภัย
นาโพธิ์ ประจําป 25๖๒
อบต.นาโพธิ์

25,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

รวม

4

355,000
บาท

-33-

7.ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2563
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.
.

1.

2.

๓.
๔.

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานของ อบต.นาโพธิ์ผู
มีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประจําป
2563
โครงการประชุมประชาคม
หมูบานเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น 4ป
(พ.ศ 2563-2564) ของ
องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์
โครงการสรางพลเมืองที่ดีวิถี
ประชาธิปไตย
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ของอบต.นาโพธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล
และพนักงานของ อบต.นาโพธิ์ผู
มีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประจําป
2563
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ประชุมประชาคมหมูบานเพื่อ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น4ป
(พ.ศ 2563-2564) ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
สรางพลเมืองที่ดีวิถี
ประชาธิปไตย
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ใหบริการของอบต.นาโพธิ์

5,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

2,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

๑๕,๐๐๐
บาท

อบต.นาโพธ

สํานักปลัด

-34ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2563
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.
.

5.

6.

โครงการฝกอบรมศึกษาดู
งานเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ของผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางอบต.นา
โพธิ์ ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒
โครงการฝกอบรมใหความรู
ดานกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแกประชาชน
อบต.นาโพธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพของผูบริหาร
สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางอบต.
นาโพธิ์ ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมใหความรูดานกฎหมาย
ในชีวิตประจําวันแกประชาชน
อบต.นาโพธิ์

๒๐0,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

10,000
บาท

อบต.นาโพธิ์

สํานักปลัด

-357.ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.๑แผนงานบริหารทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2563
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.
.

7.

8.
รวม

โครงการจัดทําภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์
โครงการหนาที่พลเมืองที่ดี
ในการเสียภาษีสรางชาติ
8

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
จัดทําภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
หนาที่พลเมืองที่ดีในการเสีย
ภาษีสรางชาติ

๒๕0,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

กองคลัง

6,000
บาท

เขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ์

กองคลัง

498,000
บาท

-36-

๑.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

แบบ ผด.02/1

ที่
๑.

รวม

ครุภัณฑ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน จํานวน ๔ ตู ๆละ
๖,๕๐๐ บาท

รายละเอียดของครุภัณฑ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน จํานวน ๔ ตู ๆละ
๖,๕๐๐ บาท

๑

งบประมาณ
(บาท)
26,000
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อบต.นาโพธิ์ สํานักปลัด

26,000
บาท

-37๑.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
๑.๒ แผนงาน การศึกษา

พ.ศ. 2563
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

รวม

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

คาโตะโรงอาหารเด็ก พรอม
มานั่งยาวชุด 8 ที่นั่ง ไม
ระแนง หนา 4 นิ้ว โตะ
ขนาด 60 × 150 × 50
ซม. มานั่งยาวขนาด 30 ×
150 × 30 ซม. จํานวน
๕ ชุดๆ ละ 4,000 บาท
๑

คาโตะโรงอาหารเด็ก พรอมมา
นั่งยาวชุด 8 ที่นั่ง ไมระแนง
หนา 4 นิ้ว โตะขนาด 60 ×
150 × 50 ซม. มานั่งยาว
ขนาด 30 × 150 × 30 ซม.
จํานวน ๕ ชุดๆ ละ 4,000
บาท

งบประมาณ
(บาท)
20,000
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.นาโพธิ์ กอง
การศึกษาฯ

20,000
บาท

-38-1. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
๑.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห

พ.ศ. 2563
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

รวม

ครุภัณฑ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน

รายละเอียดของครุภัณฑ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน จํานวน ๒ หลังๆละ
๖,๕๐๐ บาท

1

งบประมาณ
(บาท)
13,000
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.นาโพธิ์ กอง
สวัสดิการ
สังคม

13,000
บาท
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1. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
๑.๔ แผนงาน เคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563
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

รวม

ครุภัณฑ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
13,000
เลื่อน จํานวน ๒ ตู ๆละ ๖,๕๐๐ บาท
บาท

1

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.นาโพธิ์ กองชาง

13,000
บาท

-40๒.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๒.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563
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
๑.

ครุภัณฑ
เครื่องเสียงพรอมลําโพง
จํานวน ๑ ชุด

รวม

๑

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

เครื่องเสียงพรอมลําโพง
109,000
จํานวน ๑ ชุด รายละเอียด บาท
เครื่องขยายเสียง 2 เครื่อง
ขนาด 1200 w, 1600 w
ตูลําโพงซับ ขนาด 18 นิ้ว
4 ตู
ครอสโอเวอร 3 ทาง
มิกเซอร 8 ชอง
อีควอไรเซอร 60 แบน
ตูลําโพงเสียงกลางขนาด 15
นิ้ว 4 ตู
เพาเวอรเบรกเกอร แบบ 10
ชอง
ตูแร็คใสอุปกรณขนาด 14 ยู
ไมโครโฟน ยานความถี่ UHF
จํานวน 1 ชุด
109,000
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

อบต.นาโพธิ์ สํานักปลัด

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ศ. 2563
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.
.
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3.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป
ที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

๑

คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง

คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
เครื่องละ 16,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
16,000 บาท
- มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 3.5
GHz หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย
- มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอยกวา 120
GB จํานวน 1หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย

(บาท)
16,000
บาท

ดําเนินการ
อบต.นาโพธิ์

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.
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3.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(บาท)
คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
(ตอ)

- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (network
interface) แบบ
10/100/1000 Base-t
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
นอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกวา มี Contrast Ratio ไม
นอยกวา 600:1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน
1 หนวย

ดําเนินการ

รับผิดชอบ
หลัก

-433.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

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

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

คาเครื่องคอมพิวเตอร
คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 16,000
โนตบุคสําหรับงานสํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน จํานวน บาท
จํานวน ๑ เครื่อง
๑ เครือ่ ง รายละเอียด
หนวยประมวลผลกลาง ( CPU
) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2
core) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 2 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz
และมีหนวยประเมินผลดาน
กราฟก (Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา
6 แกน หรือ
2)ในกรณีที่มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 3 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.4 GHz

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อบต.นาโพธิ์ สํานักปลัด

-443.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563
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)

สถานที่
ดําเนินการ

คาเครื่องคอมพิวเตอร
-มีหนวยความจําหลัก (Ram)
โนตบุคสําหรับงานสํานักงาน ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
จํานวน ๑ เครื่อง(ตอ)
ไมนอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard
Drive) ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 MB หรือชนิด Soiid
State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1
หนวย
-มีจอภาพรองรับความ
ละเอียดไมนอยกวา
1,366X768 pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มี DVD –RW หรือดีกวาแบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (Txternal)จํานวน
1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอ (InterFace)
แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
นอยกวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ IIDMI
หรือ VGA ไมนอยกวา 1 ชอง

ที่

3.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ครุภัณฑ
รายละเอียดของครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2563
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.
.
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งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563
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.

(บาท)

๓.

คาเครื่องคอมพิวเตอร
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
โนตบุคสําหรับงานสํานักงาน (Network Interface) แบบ
จํานวน ๑ เครื่อง(ตอ)
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา WI
- FI (IEEE802.11b,g,n,ac) และ
Bluetooth
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 5,200
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา LED ขาวดํา (18 หนาตอนาที)
บาท
ตอนาที) จํานวน ๒ เครื่อง จํานวน ๒ เครื่อง
-มีความละเอียดในการ
พิมพไมนอยกวา 600×600
dpi
-มีความเร็วในการพิมพราง
ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
(ppm)
-มีหนวยความจํา
(Memory) ขนาดไมนอยกวา 8
MB
-มีชองเชื่อมตอ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

หลัก

อบต.นาโพธิ์ สํานักปลัด

-463.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

.

ที่

ครุภัณฑ
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา
ตอนาที) จํานวน ๒ เครื่อง
(ตอ)

รายละเอียดของครุภัณฑ
-สามารถใชไดกับ
A4,Letter,Legalและ
Custom
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 150 แผน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-473.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563
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
๔.

ครุภัณฑ
คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
16,000
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บาท
เครื่องละ 16,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
16,000 บาท
- มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา
3.5 GHz หรือดีกวา จํานวน
1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอยกวา 120
GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-483.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563
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
คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
(ตอ)

รายละเอียดของครุภัณฑ
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (network
interface) แบบ
10/100/1000 Base-t
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
นอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกวา มี Contrast Ratio ไม
นอยกวา 600:1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน
1 หนวย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-49-

3.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563
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.
.

3.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
๕.

รวม

ครุภัณฑ
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา
ตอนาที) จํานวน 1 เครื่อง

๕

รายละเอียดของครุภัณฑ
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา (18 หนาตอนาที)
จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียด
-มีความละเอียดในการ
พิมพไมนอยกวา 600×600
dpi
-มีความเร็วในการพิมพ
รางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
(ppm)
-มีหนวยความจํา
(Memory) ขนาดไมนอยกวา 8
MB
-มีชองเชื่อมตอ
(Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
-สามารถใชไดกับ
A4,Letter,Legalและ Custom
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา
150 แผน

งบประมาณ
(บาท)
2,600
บาท

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.นาโพธิ์

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

55,800
บาท

-503.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ที่
1

ครุภัณฑ
คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

คาคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอ 16,000
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
บาท
เครื่องละ 16,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
16,000 บาท
- มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 2
แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 3.5
GHz หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย
- มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.นาโพธิ์ กองชาง

-513.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563
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.
.

3.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ
คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
(ตอ)

รวม

1

รายละเอียดของครุภัณฑ
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอยกวา 120
GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(network interface) แบบ
10/100/1000 Base-t หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
นอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี
Contrast Ratio ไมนอยกวา
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

16,000
บาท
-52-

3.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563
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

3.๓ แผนงานแผนงานสังคมสงเคราะห
ครุภัณฑ
รายละเอียดของครุภัณฑ
คาคอมพิวเตอร
สํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

คาคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาด 16,000
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) เครื่องละ
บาท
16,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง จํานวน 16,000 บาท
- มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2
core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 3.5
GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (network interface)
แบบ 10/100/1000 Base-t
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.นาโพธิ์ กอง
สวัสดิการ
สังคม

-53-

พ.ศ. 2563
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.
.

3.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๓ แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

ครุภัณฑ
คาคอมพิวเตอรสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
(ตอ)

รายละเอียดของครุภัณฑ
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
นอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา
มี Contrast Ratio ไมนอยกวา
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

3.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.๓ แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-54-

พ.ศ. 2563
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

๒.

คาเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank
Printer) จํานวน 1
เครื่อง

คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)
โรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการ
พิมพไมนอยกวา
1,200×1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพราง
ขาวดําไมนอยกวา 20 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.8
ภาพตอนาที (ipm)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
หลัก
.
.
.
.
. ย. .
.
.
.
4,300
อบต.นา กอง
บาท
โพธิ์
สวัสดิการ
สังคม

-553.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3.๓ แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

รวม

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

คาเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank
Printer) จํานวน 1
เครื่อง (ตอ)

-มีความเร็วในการพิมพรางสี
ไมนอยกวา 10 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 4.8
ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชไดกับ
A4,Letter,Legal และ
Custom

๒

4.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๐,๓๐๐
บาท

-56-

พ.ศ. 2563
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.
.

4.๑ แผนงาน การศึกษา
ที่
1

รวม

ครุภัณฑ
ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
จํานวน ๑ ตู

1

รายละเอียดของครุภัณฑ
ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
จํานวน ๑ ตู ๆ ละ 6,500
บาทคุณลักษณะ
1.ขนาดที่กําหนดเปนความจุ
ภายในขั้นต่ํา
2.ขนาดความจุไมนอยกวา 5
คิวบิกฟุต เปนรุนที่ไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร 5 ของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

งบประมาณ
(บาท)
๖,๕00
บาท

๖,๕00
บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.นาโพธิ์ กอง
การศึกษาฯ
สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
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.
.
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๔.ประเภทครุภัณฑ โรงงาน
๔.๑ แผนงาน การศึกษา
ที่
1

รวม

ครุภัณฑ

คาเครื่องเปาลม พรอม
อุปกรณลม ความจุถัง
ลม 25 ลิตร
กระแสไฟ 220 โวลล
จํานวน 1 เครื่อง
1

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

8,000
คาเครื่องเปาลม พรอม
อุปกรณลม ความจุถังลม บาท
25 ลิตร กระแสไฟ 220
โวลล จํานวน 1 เครื่อง

8,000
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.นาโพธิ์ กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2563
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.
.

