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ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  โดยมีจุดมุ่ง หมายเพ่ือแสดงถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนงาน  รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขต
พ้ืนที่ของต าบลไทยาวาส   
  แผนการด าเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลไทยาวาส  และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้
แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงาน  ระยะเวลา
ในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
ส่วนที่ 1 
 บทน า             1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน         2 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน         3 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน             4 

 
ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)       6 
 บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ ผด.02)        8 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน     8 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        8 
   แผนงานการพาณิชย์        17 
   แผนงานการเคหะและชุมชน       20 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต      24 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน      24 
   แผนงานสังคมสงเคราะห ์        26 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ     27 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      28 
   แผนงานงบกลาง         29 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการสาธารณสุข  32 
   แผนงานการศึกษา        32 
   แผนงานการสาธารณสุข        40 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ     44 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      46 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน      47 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      47 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว     48 
   แผนงานการเกษตร        48 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง           หน้า 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี      51 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป        51 
   แผนงานการศึกษา        64 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน      65 
   แผนงานการเคหะและชุมชน       66 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      74 
   แผนงานการเกษตร        77 
   แผนงานงบกลาง         78 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น      80 

(แบบ ผด.02/1)  
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       82 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       94 
   ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง       104 
   ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      107 
   ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน       108 
   ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ       110 
   ประเภทครุภัณฑ์กีฬา       113 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีด าเนินการในพ้ืนที่     114    
  
ภาคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1.1 บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่หน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรส่วน
ท้องถิ่นมาก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561-2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดย
ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 
สงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงได้จัดท า
แผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562  ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนว
ทางการพัฒนา”เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาสขึ้น และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกมากข้ึน 



 

2 
 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส มุ่งหวัง
ว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้ 

1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
นั้น เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ(ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติ ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส และ
โครงการ/กิจกรรมของราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่จะด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส และหน่วยงานต่างๆจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้งจึง น าร่างแผนด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า 
ประกอบด้วย 1) บทน า 2)วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน          
4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจ านวน
โครงการและงบประมาณ (ผด.01)  2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด02)  3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด02/1) 
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ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนด าเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสให้
ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อย
กว่า 30 วัน 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ

จริง   จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิดจากการวิเคราะห์
ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้ 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส 
6. สามารถน าแผนปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณ

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2  บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
 

  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการละงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมดหน่วยงานรับผิดชอบ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาครวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละชอง
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 

 
 
 
 

 
 



ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 10 8.26 8,613,140.00 24.61 กองชําง

   1.2  แผนงานการพาณิชย์ 3 2.48 1,930,000.00 5.52 กองชําง
   1.3  แผนงานการเคหะและชุมชน 4 3.31 642,500.00 1.84 กองชําง

รวมยทุธศาสตร์ที่ 1 17 14.05 11,185,640.00 31.97
ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  และ
คุณภาพชีวติ

   2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3.31 145,000.00 0.41 ส านักปลัด
   2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.83 60,000.00 0.17 ส านักปลัด
   2.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

1 0.83 50,000.00 0.14 ส านักปลัด

   2.4  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชุมชน 1 0.83 50,000.00 0.14 ส านักปลัด

   2.5  แผนงานงบกลาง 4 3.31 6,340,800.00 18.12 ส านักปลัด,กอง
ชําง,กองคลัง

รวมยทุธศาสตร์ที่ 2 11 9.09 6,645,800.00 18.99
ยทุธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
 วฒันธรรม  และการสาธารณสุข

   3.1  แผนงานการศึกษา 13 10.74 1,453,760.00 4.15 ส านักปลัด
   3.2  แผนงานการสาธารณสุข 9 7.44 168,000.00 0.48 ส านักปลัด
   3.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

3 2.48 60,000.00 0.17 ส านักปลัด

   3.4  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชุมชน 1 0.83 40,000.00 0.11 ส านักปลัด

รวมยทุธศาสตร์ที่ 3 26 21.49 1,721,760.00 4.92

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด.01

ส่วนที ่2  บญัชสีรปุโครงการ/กิจกรรม
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ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยนื

   4.1  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชุมชน 2 1.65 55,000.00 0.16 ส านักปลัด

รวมยทุธศาสตร์ที่ 4 2 1.65 55,000.00 0.16
ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อมและ
การท่องเที่ยว

   5.1  แผนงานการเกษตร 4 3.31 17,500.00 0.05 ส านักปลัด,กอง
ชําง

รวมยทุธศาสตร์ที่ 5 4 3.31 17,500.00 0.05
ยทุธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี

   6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 30 24.79 11,154,100.00 31.88 ส านักปลัด,กอง
คลัง

   6.2  แผนงานการศึกษา 1 0.83 20,000.00 0.06 ส านักปลัด
   6.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.83 40,000.00 0.11 ส านักปลัด
   6.4  แผนงานการเคหะและชุมชน 19 15.70 3,286,000.00 9.39 กองชําง

   6.5  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชุมชน 5 4.13 42,500.00 0.12 ส านักปลัด
   6.6  แผนงานการเกษตร 1 0.83 120,000.00 0.34 ส านักปลัด,กอง

ชําง

   6.7  แผนงานงบกลาง 4 3.31 704,000.00 2.01 ส านักปลัด,กอง
คลัง

รวมยทุธศาสตร์ ที่ 6 61 50.41 15,366,600.00 43.91
รวมทั้งสิน้ 121 100.00 34,992,300.00 100.00

7



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

1 โครงการกํอสร๎างก าแพงกันตล่ิง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยทํา

ตลาด 3 (เลียบหลังการไฟฟ้า)  

หมูํที ่ 1

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างก าแพงกันตล่ิง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยทําตลาด 3 (เลียบ

หลังไฟฟ้า)  หมูํที ่1  ลึก 2.00 เมตร ยาว 

155.00 เมตร หรือยาวไมํน๎อยกวํา 155.00 

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไท

ยาวาส  พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

1,140,000 ซอยทําตลาด 3 

(เลียบหลังการ

ไฟฟ้า) หมูํที ่ 1

กองชําง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ๎านนางเทียม 

(ยายจง) หมูํที ่1

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ๎านนางเทียม  (ยายจง)  หมูํที ่1 

 กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 

945.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ

แปลน อบต.ไทยาวาส  พร๎อมป้าย

ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

697,000 สายบ๎านนางเทียม

  (ยายจง)  หมูํที ่1

กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยท๎ายค๎ุง 1 (ตํอ

จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) 

 หมูํที ่2

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยท๎ายค๎ุง 1 (ตํอจากถนนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเดิม)  หมูํที ่2  กว๎าง 4.50 เมตร 

ยาว 465.00 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร 

หรือพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 2,092.50 ตารางเมตร 

 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส 

 พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

1,567,000 ซอยท๎ายค๎ุง 1 

(ตํอจากถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กเดิม)  หมูํที ่2

กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยท๎ายค๎ุง  4/1 

(ตํอจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิม)  หมูํที ่2

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยท๎ายค๎ุง 4/1 ตํอจากถนนนคอนก

รีตเสริมเหล็กเดิม  หมูํที ่2  กว๎าง 4.00 เมตร

 ยาว 340.00 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร 

หรือพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 1,360.00 ตารางเมตร 

 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส 

 พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

1,009,600 ซอยท๎ายค๎ุง  4/1

 หมูํที ่ 2

กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

5 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยคลองสวนหมาก

 6 (ตํอจากถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเดิม)  หมูํที ่3

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 6   ตํอจากถนน

นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  หมูํที ่3  กว๎าง 

4.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หนาเฉล่ีย  

0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 1,220.00 

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 

อบต.ไทยาวาส  พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1

 ป้าย

835,900 ซอยคลองสวน

หมาก 6 (ตํอจาก

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเดิม)  

หมูํที ่3

กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยคลองสวนหมาก

 1 หมูํที ่3

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยคลอสวนหมาก 1 หมูํที ่3  กว๎าง 

4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนาเฉล่ีย  

0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 1,460.00 

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 

อบต.ไทยาวาส  พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1

 ป้าย

1,064,000 ซอยคลองสวน

หมาก 1 หมูํที ่3

กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยคลองสวนหมาก

 5 พร๎อมรางระบายน้ า  คสล.  

หมูํที ่3

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยคลอสวนหมาก 5 หมูํที ่3  กว๎าง 

3.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนาเฉล่ีย  

0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 1,590.00 

ตารางเมตร  พร๎อมกํอสร๎างรางระบายน้ า  

ยาว 85.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ

แปลน อบต.ไทยาวาส  พร๎อมป้าย

ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

1,386,000 ซอยคลองสวน

หมาก 5 หมูํที ่3

กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

8 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพร๎อมก าแพงกันตล่ิง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยทํามอญ

 1  หมูํที ่4

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร๎อมก าแพงกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอย   ทํามอญ 1 หมูํที ่4  กว๎าง 

4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15. เมตร หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา  896.00

 ตารางเมตร พร๎อมก าแพงกันตล่ิงเสริมเหล็ก

 ลึก 2.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือยาว

ไมํน๎อยกวํา 24.00 เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลน อบต.ไทยาวาส  พร๎อมป้าย

ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

857,700 ซอยทํามอญ 1  

หมูํที ่4

กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

9 คําจ๎างออกแบบแปลน เพือ่จํายเป็นคําจ๎างออกแบบแปลน เป็นไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.

0808.2/ว 2147 ลงวันที ่11 กรกฎาคม 

2561

45,940 หมูํที ่1 - 4 ต าบล

ไทยาวาส

กองชําง

10 คําเบิกจํายชดเชยคําจ๎างตาม

สัญญาจ๎างแบบปรับราคาได๎ (คํา 

K)

เพือ่จํายเป็นคําเบิกจํายชดเชยคําจ๎างตาม

สัญญาจ๎างแบบปรับราคาได๎ (คํา K) ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว

 2147 ลงวันที ่11 กรกฎาคม 2561

10,000 หมูํที ่1 - 4 ต าบล

ไทยาวาส

กองชําง

รวม 10 8,613,140
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาเดินทํอประปาและ

ติดต้ังอุปกรณ์ประปา  รวมถึงการปรับปรุง  

บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบประปาและ

อุปกรณ์  คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ  คําจ๎าง

เหมาซํอมแซมเกี่ยวกับระบบประปา ฯลฯ เปน็

ต๎น

30,000 หมูทํี่ 1 - 4 ต าบล

ไทยาวาส

กองชาํง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานการพาณชิย์

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานการพาณชิย์

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

2 บ ารุงรักษาหรือซํอมแซม เพื่อจํายเปน็คําซํอมแซมเกี่ยวกับระบบประปา  

เชํน  เคร่ืองสูบน้ าใต๎ดิน  ทํอเมนประปา  ระบบ

ไฟฟ้าบอํบาดาล  รวมไปถึงคําบ ารุงรักษาหรือ

ซํอมแซมทรัพย์สินอื่น  คําจ๎างเหมาแรงงาน

ของบคุคลภายนอกในการบ ารุงรักษาซํอมแซม

ทรัพย์สิน  เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  

ฯลฯ

400,000 หมูทํี่ 1 - 4 ต าบล

ไทยาวาส

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานการพาณชิย์

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

3 คําไฟฟ้า เพื่อจํายเปน็คํากระแสไฟฟ้าส าหรับหอถัง

ประปา เคร่ืองสูบน้ า และอื่นๆ เพื่อใช๎ใน

กิจการประปา และเพื่อจํายเปน็คํากระแสไฟฟ้า

เสียงตามสายที่สถานสํีงและสถานรัีบที่ใช๎เปดิ

เพื่อสํงขําวของทางราชการอันเปน็ประโยชน์

ตํอสาธารณชน และไฟฟ้าสํองสวํางทาง

สาธารณะ

1,500,000 หมูทํี่ 1 - 4 ต าบล

ไทยาวาส

กองชําง

รวม 3 1,930,000
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ คําปกั

เสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให๎

ราชการได๎ใช๎บริการไฟฟ้า รวมถึงคําติดต้ังหม๎อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซ่ึงเปน็

กรรมสิทธิ์ของไฟฟ้า ฯลฯ

10,000 ต าบลไทยาวาส กองชาํง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.3  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.3  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ บริเวณซอยทําตลาด 6

 (บา๎นนายถนดั ชัยยะ) หมูทํี่ 1  

เพือ่จํายเป็นคําขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย

ทําตลาด 6 (บ๎านนายถนัด) หมูํที ่1  โดยปักเสา

คอนกรีต ขนาด 9 เมตร จ านวน 19 ต๎น ตํอกับเสา

ตอมํอคอนกรีตขนาด 0.25x 0.25 x 3.50 เมตร 

จ านวน 2 ต๎น  พาดสายอลูมิเนียมหุม๎ฉนวน  ขนาด 50

  ตารางมิลลิเมตร  จ านวน 2 เส๎น ระยะทาง 580 

เมตร  และพาดสายอลูมิเนียมหุม๎ฉนวน ขนาด 25 

ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1 เส๎น ระยะทาง 725 เมตร 

ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซ๎นต์ ขนาด 

2x36 วตัต์ จ านวน 8 ชุด  พร๎อมติดต้ังสวติซ์ควบคุม

ด๎วยพลังงานแสง  ขนาด 30 แอมป์  จ านวน  1  ชุด  

ตามประมาณการของการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอ

นครชัยศรี ที ่มท 5309.32//นช. (มค.) 9946 ลงวนัที่

 10 กรกฏาคม 2561 ราคาดังกลําวรวม

ภาษีมูลคําเพิม่แล๎ว

255,000 บริเวณซอยทําตลาด

 6 (บา๎นนายถนดั   

ชัยยะ) หมูทํี่ 1

การไฟฟ้า

สํวน

ภมูิภาค

อ าเภอ

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

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.3  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ บริเวณซอยท๎ายค๎ุง 

4/1 (ไทยเข๎มแข็ง) หมูทํี่ 2 

เพือ่จํายเป็นคําขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย

ท๎ายค๎ุง 4/1 (ไทยเข๎มแข็ง) หมูํที ่2  โดยปักเสา

คอนกรีต ขนาด 9 เมตร จ านวน 3 ต๎น ตํอกับเสา

ตอมํอคอนกรีตขนาด 0.25x 0.25 x 3.50 เมตร 

จ านวน 3 ต๎น  พาดสายอลูมิเนียมหุม๎ฉนวน  ขนาด 50

  ตารางมิลลิเมตร  จ านวน 2 เส๎น ระยะทาง 100 

เมตร  และพาดสายอลูมิเนียมหุม๎ฉนวน ขนาด 25 

ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1 เส๎น ระยะทาง 550 เมตร 

ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซ๎นต์ ขนาด 

2x36 วตัต์ จ านวน 2 ชุด   ตามประมาณการของการ

ไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอนครชัยศรี ที ่มท 5309.32//

นช. (มค.) 9946 ลงวนัที ่10 กรกฏาคม 2561 ราคา

ดังกลําวรวมภาษีมูลคําเพิม่แล๎ว

88,500 บริเวณซอยท๎ายค๎ุง 

4/1 (ไทยเข๎มแข็ง) 

หมูทํี่ 2

การไฟฟ้า

สํวน

ภมูิภาค

อ าเภอ

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

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.3  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ บริเวณซอยคลองสวน

หมาก 3 (บา๎นนายไพโรจน์) หมูทํี่

 3  

เพือ่จํายเป็นคําขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย

คลองสวนหมาก 3 (บ๎านนายไพโรจน์) หมูํที ่3 โดยปัก

เสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร จ านวน 19 ต๎น ตํอกับ

เสาตอมํอคอนกรีตขนาด 0.25x 0.25 x 3.50 เมตร 

จ านวน 13 ต๎น  พาดสายอลูมิเนียมหุม๎ฉนวน  ขนาด 

50  ตารางมิลลิเมตร  จ านวน จ านวน 2 เส๎น 

ระยะทาง 430 เมตร  และพาดสายอลูมิเนียมหุม๎

ฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1 เส๎น 

ระยะทาง 410 เมตร ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดหลอด

ฟลูออเรสเซ๎นต์ ขนาด 2x36 วตัต์ จ านวน 8 ชุด  

พร๎อมติดต้ังสวติซ์ควบคุมด๎วยพลังงานแสง  ขนาด 30

 แอมป์  จ านวน  1  ชุด  ตามประมาณการของการ

ไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอนครชัยศรี ที ่มท 5309.32//

นช. (มค.) 9952 ลงวนัที ่10 กรกฏาคม 2561  ราคา

ดังกลําวรวมภาษีมูลคําเพิม่แล๎ว

289,000 บริเวณซอยคลอง

สวนหมาก 3 (บา๎น

นายไพโรจน์) หมูทํี่ 3

การไฟฟ้า

สํวน

ภมูิภาค

อ าเภอ

นครชัยศรี

รวม 4 642,500
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์สร๎างจิตส านกึ

ของประชาชนในการปอ้งกันและ

ลดอุบติัเหตุบนท๎องถนน

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในกิจกรรม อบต.ไท

ยาวาสรํวมใจปอ้งกันภยัอุบติัเหตุจราจร ในชํวง

เทศกาลส าคัญ  เชํน  เทศกาลสงกรานต์  

เทศกาลปใีหมํ  เปน็ต๎น ในการรณรงค์ขับขี่

ปลอดภยั  และมาตรการในการรักษาความ

ปลอดภยันกัทํองเที่ยว

10,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ ปอ้งกันการแพรํ

ระบาดของยาเสพติดและ

ควบคุมปอ้งกันยาเสพติดในชุมชน

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในกิจกรรมรณรงค์ 

ปอ้งกันการแพรํระบาดของยาเสพติดและ

ควบคุมปอ้งกันยาเสพติดในชุมชนต าบลไทยา

วาส เชํน การฝึกอบรมในสถานศึกษา และ

คําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎อง

20,000 โรงเรียนวัดไทยา

วาส และหมูทํี่ 1

 -4 ต าบลไทยา

วาส

ส านักปลัด

พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561

3 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. เพื่อจํายเปน็คําฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อป

พร. และจํายเปน็คําวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการ

ฝึกอบรม  คําเส้ือผ๎า  เคร่ืองแตํงกาย  ฯลฯ  

เพื่อเตรียมความพร๎อมในการปอ้งกันภยัและ

รักษาความสงบเรียบร๎อย

100,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกัน

และระงับอัคคีภยั

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการฝึกอบรมการ

ปอ้งกันและระงับอัคคีภยัแกํพนกังานสํวนต าบล 

 เชํน คําวิทยากร คํารับรอง คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

15,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 4 145,000
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ยพ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ

ต าบลไทยาวาส

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิโครงการพัฒนา

ศักยภาพผ๎ูสูงอายุต าบลไทยาวาส  เพื่อพัฒนาความร๎ู

ความสามารถของผ๎ูสูงอายุในด๎านตํางๆ  ใหส๎ามารถ

พึ่งตนเองได๎อยํางมีศักยภาพ  เชํน  คําตอบแทน

วิทยากร  คําวัดสุ – อุปกรณ์  คําอาหารวําง เคร่ืองด่ืม

  และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็  ฯลฯ

60,000  ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ู

พิการ 

ผ๎ูด๎อยโอกาส 

ต าบลไทยาวาส

ส านกัปลัด

รวม 1 60,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

สถานที่

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

    2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ยพ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการการจัดการแขํงขันกีฬา

ต๎านยาเสพติด (ไทยาวาสคัพ)

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันกีฬาต๎าน

ยาเสพติด  (ไทยาวาสคัพ) ส าหรับเยาวชน  และ

ประชาชนต าบลไทยาวาส  หรือจัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวม

การแขํงขันกีฬาตํางๆ เพือ่สํงเสริมและสนับสนุนการ

สร๎างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ   

เชํน  คําตอบแทนผ๎ูตัดสิน  คําอาหาร  เคร่ืองด่ืม  คํา

วัสดุ  เอกสารตํางๆ  หรือคําใช๎จํายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ

50,000 ต าบลไท

ยาวาส

ส านักปลัด

รวม 1 50,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    2.3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญ

ของชาติ และสร๎างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของ

ชาติ และสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  ซ่ึงเป็นสถาบันของชาติ

อันเป็นศูนย์รวมของความเป็นชาติและความสามัคคีของคน

ในชาติ  การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ  การ

ด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระ

นางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  การจัดกิจกรรมในการ

ประชาสัมพันธเ์ชิญชวน  หรืออ านวยความสะดวกให๎กับ

ประชาชนเพือ่มารํวมงานรัฐพิธ ี และราชพิธตํีางๆ  เชํน  คํา

วสัดุ อุปกรณ์ คําเอกสาร  คําป้ายประชาสัมพันธ ์ หรือ

คําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ

50,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 1 50,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    2.4 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําใช๎จาํยสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ

ผ๎ูสูงอายุ

เพือ่จาํยเปน็คําสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีใหแ๎กผ๎ูํสูงอายทุีม่อีาย ุ60 ปี

บริบรูณ์ขึน้ไป ทีม่คุีณสมบติัครบถว๎น  และได๎ขึน้ทะเบยีนขอรับ

เงินเบีย้ยงัชพีไวก๎บัองค์การบริหารสํวนต าบลไทยาวาสไวแ๎ล๎ว  

โดยจาํยอตัราเบีย้ยงัชพีรายเดือนแบบขัน้บนัไดส าหรับผ๎ูสูงอาย ุ 

ต้ังไว ๎ 12  เดือน  โดยใชฐ๎านขอ๎มลูจ านวนคนพกิารตามประกาศ

บญัชรีายชือ่ผ๎ูมสิีทธรัิบเงินเบีย้ยงัชพีผ๎ูสูงอาย ุ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2562  โดยค านวณจากอตัราเฉล่ียการเพิม่ขึน้ 

 3 ป ี ยอ๎นหลัง  และขอ๎มลูจ านวนผ๎ูสูงอายทุีไ่ด๎บนัทกึในระบบ

สารสนเทศการจดัการฐานขอ๎มลูเบีย้ยงัชพีขององค์กรปกครอง

สํวนทอ๎งถิน่จากประกาศบญัชรีายชือ่ฯ  ในการเบกิจาํยจริงในแตํ

ละเดือนผ๎ูมสิีทธไิด๎รับเบีย้อาจจะลดลงหรือเพิม่ขึน้  เพราะจ านวน

ผ๎ูสูงอายอุาจมกีารเปล่ียนแปลงได๎ อนัเนือ่งมาจากหลายสาเหตุ  

เชนํ  การเสียชวีติ  มติคณะรัฐมนตรีใหเ๎พิม่หรือลดอตัราการ

จาํยเงิน  เปน็ต๎น

4,968,800  ผ๎ูสูงอาย ุ

ต าบลไทยา

วาส

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวติ

    2.5  แผนงานงบกลาง

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวติ

    2.5  แผนงานงบกลาง

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 คําใช๎จาํยสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพคน

พิการ

เพือ่จาํยเปน็คําสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีใหก๎บัผ๎ูพกิาร  อตัราคนๆละ 

800  บาทตํอเดือน  ต้ังไว ๎ 12  เดือน  โดยใชฐ๎านขอ๎มลูจ านวน

คนพกิารตามประกาศบญัชรีายชือ่ผ๎ูมสิีทธรัิบเบีย้ความพกิาร  

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562  โดยค านวณจากอตัราเฉล่ียการ

เพิม่ขึน้  3 ป ี ยอ๎นหลัง  และขอ๎มลูจ านวนคนพกิารทีไ่ด๎บนัทกึใน

ระบบสารสนเทศการจดัการฐานขอ๎มลูเบีย้ยงัชพีขององค์กร

ปกครองสํวนทอ๎งถิน่จากประกาศบญัชรีายชือ่ฯ

960,000  คนพิการ 

ต าบลไทยา

วาส

ส านักปลัด

3 คําใช๎จาํยสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ

ผ๎ูป่วยเอดส์

เพื่อจาํยเป็นคําสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพให๎กบัผ๎ูป่วยเอดส์

ที่แพทยไ์ด๎รับรองและวินิจฉยัแล๎ว และมีความ

เป็นอยูํยากจนหรือถกูทอดทิ้ง ขาดผ๎ูอปุการะดูแล ไมํ

สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได๎ ในต าบลไทยา

วาส จ านวน  2  คนๆละ 500  บาทตํอเดือน  เป็น

เงิน  1,000  บาท  ต้ังไว๎  12  เดือน

12,000  ผ๎ูป่วยเอดส์ 

ต าบลไทยา

วาส

ส านักปลัด

30



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวติ

    2.5  แผนงานงบกลาง

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 เงินส ารองจาํย เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จาํยในกรณีที่จ าเป็นเรํงดํวนหรือ

ฉกุเฉนิที่มีสาธารณภัยเกดิขึ้น  เพื่อบรรเทาความ

เดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวม เชํน การ

ป้องกนัและแกไ๎ขปัญหาอทุกภัย น้ าป่าไหลหลาก 

แผํนดินถลํม ภัยแล๎ง อคัคีภัย วาตภัย และโรคติดตํอ 

เป็นต๎น

400,000 ต าบลไทยา

วาส

ส านักปลัด

รวม 4 6,340,800
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําตอบแทนพนักงานจ๎าง เงิน

เพิม่ตํางๆ ของพนักงานจ๎าง

เพือ่จํายเป็นคําเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานสํวนต าบล 

ต าแหนํง ครูผ๎ูดูแลเด็ก คําตอบแทนพนักงานจ๎างตาม

ภารกิจและพนักงานจ๎างทัว่ไป  และเงินเพิม่ตํางๆ

ของพนักงานจ๎าง ใน ศพด. เชํน ผ๎ูชํวยผ๎ูดูแลเด็ก 

นักการภารโรง เป็นต๎น ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   

ค านวณต้ังจํายไว๎รวม 12 เดือน

449,000 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.ไทยา

วาส

กองคลัง

2 คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

เพือ่จํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับ

พนักงานจ๎างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส

34,000 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.ไทยา

วาส

กองคลัง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

พ.ศ.2562

    3.1  แผนงานการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

พ.ศ.2562

    3.1  แผนงานการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

3 กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมด๎านการศึกษาให๎กับนักเรียน

และเยาวชนในพืน้ที ่ เชํน  คําอาหาร เคร่ืองด่ืม  คํา

วัสดุ  เอกสารตํางๆ  หรือคําใช๎จํายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  

ฯลฯ

20,000 ต าบลไท

ยาวาส

ส านักปลัด

4 โครงการตรวจสุขภาพเพือ่เตรียม

ความพร๎อมเด็กกํอนวัยเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายกิจกรรมตรวจสุขภาพเพือ่

เตรียมความพร๎อมเด็กกํอนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ไทยาวาส  เพือ่สํงเสริมสุขอนามัยให๎กับเด็ก

เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส  เชํน  คําวัสดุ

  เอกสารตํางๆ  หรือคําใช๎จํายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  ฯลฯ

5,000 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.ไทยา

วาส

ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

พ.ศ.2562

    3.1  แผนงานการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหา

เอดส์ และเพศสัมพันธ์แกํเยาวชน

ในโรงเรียน

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายกิจกรรมป้องกันและแก๎ไข

ปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์แกํเยาวชนในโรงเรียน  

เพือ่สํงเสริมความร๎ู ความเข๎าใจทีถู่กต๎องด๎านสังคมแกํ

เยาวชน  เชํน  คําวัสดุ  เอกสารตํางๆ  หรือ

คําใช๎จํายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  ฯลฯ

5,000 โรงเรียนวัด

ไทยาวาส

,ศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.

ไทยาวาส

ส านักปลัด

6 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย

สนับสนุนสถานศึกษา (คําจัดการ

เรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว))

เพือ่จํายเป็นคําส่ือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา 

 และเคร่ืองเลํนพัฒนาการเด็ก เพือ่ใช๎ในการจัดการ

เรียนร๎ูให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

สํวนต าบลไทยาวาส  จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็ก

อัตราคนละ 1,700 บาทตํอปี  (22 คน x 1,700 

บาท)  ใช๎จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที ่10  มิถุนายน  

2561

37,400 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.ไทยา

วาส

ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

พ.ศ.2562

    3.1  แผนงานการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย

สนับสนุนสถานศึกษา (คําใช๎จําย

ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ (จ านวนเด็กเล็ก 22

 คน ณ วันที ่10  มิถุนายน  2561) ดังนี้

 1. คําหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  (22

 คน x 200 บาท) ต้ังไว๎  4,400 บาท

 2. คําอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี 

 (22 คน x 200 บาท) ต้ังไว๎ 4,400 บาท

 3. คําเคร่ืองแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/

ปี (22 คน x 300 บาท) ต้ังไว๎ 6,600 บาท

 4. คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ในอัตราคนละ 430 

บาท/ปี (22 คนx430 บาท) ต้ังไว๎ 9,460 บาท

24,860 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.ไทยา

วาส

ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

พ.ศ.2562

    3.1  แผนงานการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการอบรมให๎ความร๎ูศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายกิจกรรมอบรมให๎ความร๎ูศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  เพือ่สํงเสริมสุขอนามัยทีดี่

ให๎เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เชํน  คําตอบแทน

วิทยากร คําวัสดุ  เอกสารตํางๆ  หรือคําใช๎จํายอื่นๆ 

ทีจ่ าเป็น  ฯลฯ

5,000 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.ไทยา

วาส

ส านักปลัด

9 วัสดุการศึกษา เพือ่จํายเป็นคําส่ือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา 

 และเคร่ืองเลํนพัฒนาการเด็ก เพือ่ใช๎ในการจัดการ

เรียนร๎ูให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

สํวนต าบลไทยาวาส

15,000 ศพด.อบต.

ไทยาวาส

ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

พ.ศ.2562

    3.1  แผนงานการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

10 คําไฟฟ้า เพือ่จํายเป็นคํากระแสไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบริหารสํวนต าบลไทยาวาส  หรืออาคาร

สถานทีใ่นความดูแลของ อบต. ฯลฯ

40,000 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.ไทยา

วาส

ส านักปลัด

11 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ

บริหารสถานศึกษา

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการ

อาหารกลางวันส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารสํวนต าบลไทยาวาส  จ านวน 22 คน 

อัตรามื้อละ 20 บาทตํอคน จ านวน 245 วัน  เป็นเงิน

  107,800 บาท  ข๎อมูลจ านวนเด็กเล็ก  ณ  วันที ่10

  มิถุนายน  2561

107,800 ศพด.อบต.

ไทยาวาส

ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

พ.ศ.2562

    3.1  แผนงานการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

12 อาหารเสริม(นม) เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ให๎กับ

สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลไทยาวาส

  (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 2561)  ดัง

รายละเอียดดังนี้

 (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  (22 คน x 7.37 x  260 

วัน)   ต้ังไว๎   42,156.40  บาท 

 (2) โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลด าพิทยานุสรณ์)  (113

 คน x 7.37 x260วัน) ต้ังไว๎  216,530.60  บาท  

258,700 ศพด.และ 

รร.วัดไท

ยาวาส

ส านักปลัด

,กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

พ.ศ.2562

    3.1  แผนงานการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

13 อุดหนุนสํวนราชการโครงการ

อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไท

ยาวาส (นิลด าพิทยานุสรณ์)

เพือ่จํายเป็นคําอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไทยา

วาส  (นิลด าพิทยานุสรณ์)  จ านวน  113  คน  

อัตรามื้อละ  20 บาทตํอคน  จ านวน  200 วัน (ยอด

เด็กนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 2561)  ทัง้นี้  จะ

เบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น

452,000 รร.วัดไท

ยาวาส

ส านักปลัด

,กองคลัง

รวม 13 1,453,760
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา๎ 

ตามปณิธานของศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัคซีนก าจัดโรค

พิษสุนขับา๎  พร๎อมคําแรง อุปกรณ์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค

พิษสุนขับา๎ ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี เชํน คําวัสดุอุปกรณ์  คําวัคซีน และ

คําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็  ฯลฯ

30,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน  และ

ควบคุมไข๎เลือดออก

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการรณรงค์ปอ้งกัน

และควบคุมไข๎เลือดออกที่แพรํระบาดในเขตองค์การ

บริหารสํวนต าบลไทยาวาส  เชํน คําวัสดุอุปกรณ์  

คําปา้ยประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

10,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

    3.2  แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

40



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

    3.2  แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการไทยาวาสรํวมใจ  ผ๎ูสูงวัย

ใสํใจสุขภาพชํองปาก

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการไทยาวาสรํวมใจ 

ผ๎ูสูงวับใสํใจสุขภาพชํองปาก เชํน คําวัสดุอุปกรณ์ 

คําปา้ย และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

5,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด

4 โครงการโภชนาการถูกวิธีชีวียืน

ยาว

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการโภชนาการถูกวิธี

ชีวียืนยาว เชํน คําวัสดุอุปกรณ์ คําเอกสาร  คําปา้ย  

และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

5,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด

5 โครงการสํงเสริมสุขภาพผ๎ูพิการ

ทุพลภาพและด๎อยโอกาส

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสุขภาพผ๎ู

พิการทุพลภาพและด๎อยโอกาส เชํน คําวัสดุอุปกรณ์ 

 คําปา้ย  และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

3,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

    3.2  แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยําต๎านภยัมะเร็งเต๎านม

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยําต๎านภยัมะเร็งเต๎านม  เชํน คําวัสดุ

อุปกรณ์  คําปา้ย  และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

10,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด

7 โครงการหมอหมูบํา๎น เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการหมอหมูบํา๎น  เชํน

 คําวัสดุอุปกรณ์  คําวิทยากร  คําปา้ย  และ

คําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

20,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด

8 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกับ

โรคติดตํอ

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการอบรมใหค๎วามร๎ู

เกี่ยวกับโรคติดตํอตํางๆ  เชํน โรคมือ เท๎า ปาก  โรค

ซิก๎า  โรคไข๎หวัดใหญํ  โรคลมหายใจตะวันออกกลาง 

(เมอร์ส)  เปน็ต๎น  เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนวิทยากร 

 คําวัสดุอุปกรณ์  คําปา้ย  และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็

 ฯลฯ

5,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

    3.2  แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

9 อุดหนนุส าหรับการด าเนนิงาน

ตามแนวทางตามโครงการ

พระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํ

ที่ 1 - หมูทํี่ 4

เพื่อจํายเปน็คําอุดหนนุส าหรับการด าเนนิงานตาม

แนวทางตามโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

หมูทํี่ 1 - 4 จ านวน  4  หมูบํา๎นๆละ 20,000 บาท  

เพื่อขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

 ในกิจกรรมตํางๆ ใหม๎ีความเหมาะสมกับสภาพ

ปญัหา เชํน คําใช๎จํายในการพัฒนาศักยภาพด๎าน

สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความร๎ู  

ความสามารถ และทักษะของประชาชน คําใช๎จําย

ส าหรับการอบรม การประชุม  การสัมมนา  การ

รณรงค์  การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์  หรือกิจกรรม

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจแตํละโครงการ

80,000 หมูทํี่ 1-4 ส านกัปลัด

, กองคลัง

รวม 9 168,000
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ยพ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 หลํอเทียนจ าน าพรรษา เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมหลํอเทียน

จ าน าพรรษา  เชํน  คําป้ายประชาสัมพันธ์  คําวัสดุ

อุปกรณ์  คําวัสดุทีจ่ าเป็น  ฯลฯ

10,000 วัดไทยาวาส ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

    3.3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ยพ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

    3.3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

2 โครงการลดน้ าด าหัวผ๎ูสูงอายุ 

และประเพณีสงค์น้ าพระ 

(ประเพณีสงกรานต์)

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานลดน้ าด าหัว

ผ๎ูสูงอายุ  ประเพณีสงค์น้ าพระ เนื่องในเทศกาล

สงกรานต์  เพือ่สืบสานประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น 

 เป็นคําวัสดุอุปกรณ์  คําอาหาร  เคร่ืองด่ืม   คําป้าย

ประชาสัมพันธ์  คําวัสดุทีจ่ าเป็น  และคําจ๎างเหมา

บริการ  ฯลฯ

40,000 ต าบลไท

ยาวาส

ส านักปลัด

3 โครงการสืบสานประเพณีลอย

กระทง

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง  เพือ่สืบสานประเพณีอันดีงาม

ของท๎องถิ่น เป็นคําวัสดุอุปกรณ์  คําป้าย

ประชาสัมพันธ์  คําวัสดุทีจ่ าเป็น  ฯลฯ

10,000 ต าบลไท

ยาวาส

ส านักปลัด

รวม 3 60,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาราชิน ี(วันแมํแหงํชาติ)

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินนีาถ

 (วันแม)ํ อันเปน็ศูนย์รวมแหงํความเปน็ชาติและ

ความสามัคคีของคนในชาติ โดยใหป๎ระชาชนได๎มี

สํวนรํวมในกิจกรรมดังกลําว  เปน็คําวัสดุอุปกรณ์  

คําอาหาร  เคร่ืองด่ืม   คําปา้ยประชาสัมพันธ์  คํา

วัสดุท่ีจ าเปน็  และคําจ๎างเหมาบริการ  ฯลฯ

40,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 1 40,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสาธารณสุข

    3.4 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์

พระราชาสํูแปลงเกษตร

ผสมผสานประชารัฐ

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในกิจกรรมน้ าคือชีวิต ศาสตร์

พระราชาสํูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ เชํน คํา

วัสดุ อุปกรณ์ คําเอกสาร  คําปา้ยประชาสัมพันธ์  

หรือคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

50,000 หมูทํี่ 4 บา๎นทํา

มอญ

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลํุมสตรี เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการพัฒนาศักยภาพกลํุมสตรี

  เพื่อสร๎างรายได๎ การสํงเสริมอาชีพ การพัฒนา

ความร๎ูความสามารถในด๎านตํางๆ เชํน  คําตอบแทน

วิทยากร  คําอาหาร  เคร่ืองด่ืม  คําวัสดุ  เอกสาร

ตํางๆ  หรือคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่จ าเปน็ ฯลฯ

5,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 2 55,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

    4.1 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

47



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

1 โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษา

แผํนดิน

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผํนดิน เพือ่เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จเถลิง

ถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ๎า

ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 

รอบ 84 พรรษา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และ

ป่า รวมทัง้การสร๎างจิตส านึกของประชาชนในการ

รักษาส่ิงแวดล๎อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เชํน  คําวัสดุและอุปกรณ์  คําป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  และคําอุปกรณ์ส่ิงของอื่นๆ ทีเ่กี่ยวเนื่อง

กับโครงการ  ฯลฯ

10,000 หมูํที ่1-4 ส านักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

    5.1 แผนงานการเกษตร

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

    5.1 แผนงานการเกษตร

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการฝึกอบรมการท าน้ าหมัก

จุลินทรีย์

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมการท าน้ าหมักจุลินทรีย์ เชํน  คําวิทยากร 

 คําวัสดุและอุปกรณ์  คําป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  และคําอุปกรณ์ส่ิงของอื่นๆ ทีเ่กี่ยวเนื่อง

กับโครงการ  ฯลฯ

2,500 หมูํที ่1-4 ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการบ าบัดน้ า

เสียด๎วย EM BALL

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมการบ าบัดน้ าเสียด๎วย EM BALL เชํน  คํา

วิทยากร  คําวัสดุและอุปกรณ์  คําป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  และคําอุปกรณ์ส่ิงของอื่นๆ

 ทีเ่กี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ

2,500 หมูํที ่1-4 ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

    5.1 แผนงานการเกษตร

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการให๎ความร๎ูการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชน

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมให๎ความร๎ูการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชน เชํน  คําวิทยากร  คําวัสดุและอุปกรณ์  คํา

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และคําอุปกรณ์

ส่ิงของอื่นๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ

2,500 หมูํที ่1-4 ส านักปลัด

รวม 4 17,500
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําตอบแทนคณะผ๎ูบริหาร และ

สมาชิกสภา อบต. (ฝ่ายการเมือง)

คําตอบแทนรายเดือน คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

คําตอบแทนพเิศษ  คําเบี้ยประชุมส าหรับผ๎ูบริหาร และ

สมาชิกสภา อบต.

1,537,600 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

2 คําตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการ 

คําตอบแทนอืน่ของพนักงานสํวน

ต าบล และพนักงานจา๎ง

คําตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน เงิน

เพิ่มคุณวุฒิ  เงินประจ าต าแหนํง  คําจา๎งพนักงาน

6,607,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

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

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

3 คําตอบแทนผ๎ูปฏบิติัราชการอัน

เปน็ประโยชน์แกํองค์กรปกครอง

สํวนทอ๎งถิน่

เพื่อจาํยเปน็คําตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏบิติัหน๎าที่

ตามค าส่ัง อบต. และคณะกรรมการปฏบิติัหน๎าที่ตาม

ระเบยีบพสัดุฯ และภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย 

คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

คําตอบแทนในการยมืตัวข๎าราชการพนักงานสํวนต าบล

ที่มาปฏบิติัราชการ คําตอบแทนบคุคลที่ได๎รับแตํงต้ังให๎

ปฏบิติัหน๎าที่ในการเลือกต้ัง  คําตอบแทน อปพร. หรือ

คําเบี้ยเล้ียง อปพร. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณี

พเิศษ  (เงินรางวัลประจ าป)ี 

490,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

4 คําตอบแทนการปฏบิติังานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจาํยเปน็คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการใหพ๎นักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎งของ

ส านักปลัดฯ ที่ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ซ่ึงมีสิทธิ

เบกิได๎ตามระเบยีบและหนังสือส่ังการที่เกีย่วข๎อง

20,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

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

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

5 คําเชําบา๎น เพื่อจาํยเปน็คําเชําบา๎น  ได๎แกํ  คําเชําบา๎น  คําเชําซ้ือ

บา๎น  หรือคําผํอนช าระเงินกู ๎ ส าหรับพนักงานสํวน

ต าบลของส านักปลัด  ซ่ึงมีสิทธิเบกิตามระเบยีบฯ  

ค านวณต้ังจาํยไว๎ 12 เดือน

444,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

6 เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจาํยเปน็เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุรใหก๎ับพนักงาน

สํวนต าบล และผ๎ูบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล  

โดยถือปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

สวัสดิการเกีย่วกับการชํวยเหลือบตุรของข๎าราชการ

สํวนทอ๎งถิน่ พ.ศ.2536

30,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

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

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

7 รายจาํยเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ เพื่อจาํยเปน็คําถํายเอกสาร  ส่ิงพมิพตํ์างๆ ของ อบต.ไท

ยาวาส  คําเชําอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหาร

สํวนต าบลไทยาวาส  และบริเวณที่สาธารณะตํางๆ  

คําธรรมเนียม  และคําใช๎จาํยในการด าเนินคดีตามค า

พพิากษา  หรือจา๎งด าเนินคดีกรณีองค์การบริหารสํวน

ต าบลได๎รับความเสียหายในด๎านคดีกับบคุคลหรือบริษทั 

 คําจา๎งเหมาบริการบคุคลภายนอก  คําจา๎งเหมาจดัท า

ปา้ยตํางๆ คําจา๎งเหมาแรงงานในการด าเนินงานตํางๆ 

เปน็ต๎น ฯลฯ

140,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

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

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

8 คํารับรองและคําเล้ียงรับรอง เพื่อจาํยเปน็คําอาหาร คําเคร่ืองด่ืม คําของขวัญที่ระลึก

 คําพมิพเ์อกสาร คําใช๎จาํยเกีย่วเนื่องในการเล้ียงรับรอง

 และคําใช๎จาํยอืน่ๆ ซ่ึงจ าเปน็ต๎องจาํยที่เกีย่วกับการ

รับรองต๎อนรับบคุคล  หรือคณะบคุคลที่มานิเทศงาน 

ตรวจงาน คําเล้ียงรับรอง ในการประชุมสภาทอ๎งถิน่, 

คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ  ที่ได๎รับแตํงต้ังตาม

กฎหมายหรือตามระเบยีบหรือหนังสือส่ังการของ

กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวําง อปท.กับ 

อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ

10,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

9 คําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ เพื่อจาํยเปน็คําใช๎จาํยในการฝึกอบรมสัมมนาและ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  และนอก

ราชอาณาจกัร  เชํน  คําเบี้ยเล้ียงเดินทาง  คําพาหนะ 

คําลงทะเบยีนอบรมตํางๆ คําเชําที่พกัและคําใช๎จาํย

อืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา

ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง คณะผ๎ูบริหาร

และสมาชิก

300,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

10 คําใช๎จาํยในการเลือกต้ัง เพื่อเปน็คําใช๎จาํยในการเลือกต้ังขององค์การบริหาร

สํวนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด  การประชาสัมพนัธ์  

การรณรงค์หรือการใหข๎๎อมูลขําวสารแกํประชาชนให๎

ทราบถึงสิทธิหน๎าที่  และการมีสํวนรํวมทางการเมืองใน

การเลือกต้ังสภาผ๎ูแทนราษฎร

100,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

11 บอกรับวารสาร เพื่อจาํยเปน็คําบอกรับวารสาร  หนังสือพมิพ ์ หรือ

เอกสารทางวิชาการอืน่ๆ ฯลฯ

10,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

12 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพื่อจาํยเปน็คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ตํางๆ 

เชํน เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ เคร่ืองพมิพดี์ด เคร่ือง

ถํายเอกสาร  คอมพวิเตอร์ ฯลฯ

40,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

13 คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎า

ดอกไม๎ และพวงมาลา

เพื่อจาํยเปน็คําใช๎จาํยส าหรับพธิีการวันส าคัญตําง ๆ 

ตามวาระและโอกาสที่จ าเปน็ และมีความส าคัญ ฯลฯ

5,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

14 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย  

ระเบยีบ  แผนงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของ

พนักงานลูกจา๎ง  ผ๎ูบริหาร  

สมาชิกสภา อบต.

เพื่อจาํยเปน็คําใช๎จาํยในการฝึกอบรมกฎหมาย  ระเบยีบ

  แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของ

ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานสํวนต าบล  และ

พนักงานจา๎ง  เชํน  คําวัสดุอุปกรณ์  คําอาหาร  

เคร่ืองด่ืม คําปา้ยประชาสัมพนัธ์  คําวัสดุที่จ าเปน็  ฯลฯ

10,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

 ,กองคลัง,

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

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

15 โครงการลดภาระโลกร๎อนใช๎ถุง

ผ๎าแทนถุงพลาสติก

เพื่อจาํยเปน็คําใช๎จาํยในกิจกรรมลดภาระโลกร๎อนใช๎ถุง

ผ๎าแทนถุงพลาสติกใหก๎ับประชาชน  เปน็คําวัสดุอุปกรณ์

  คําวัสดุที่จ าเปน็ คําปา้ยประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ

2,500 หมูทํี่ 1 - 4 ส านักปลัด

16 โครงการใหค๎วามร๎ูระบบแผนที่

ภาษี

เพื่อจาํยเปน็คําใช๎จาํยในการใหค๎วามร๎ูระบบแผนที่ภาษี

ใหแ๎กํผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานสํวนต าบล 

 พนักงานจา๎ง  และประชาชนทั่วไป เชํน  คําวัสดุ

อุปกรณ์  คําอาหาร  เคร่ืองด่ืม คําปา้ยประชาสัมพนัธ์  

คําวัสดุที่จ าเปน็  ฯลฯ

5,000 หมูทํี่ 1 - 4 ส านักปลัด
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

17 คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม เพื่อจาํยเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมครุภณัฑ์  เชํน  

รถยนต์  รถจกัรยานยนต์  เคร่ืองพมิพดี์ด  เคร่ืองถําย

เอกสาร  คอมพวิเตอร์  เคร่ืองปรับอากาศ  ต๎ูเยน็  ต๎ู  

โต๏ะ ฯลฯ  คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพยสิ์นอืน่  

คําจา๎งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกในการ

บ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพยสิ์น  เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎

ตามปกติ

160,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

 ,กองคลัง,

 กองชําง

18 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อจาํยเปน็คําจดัหาวัสดุส านักงาน เชํน หนังสือ เคร่ือง

คิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ ดินสอ เปน็ต๎น

190,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

19 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจาํยเปน็คําจดัหาวัสดุไฟฟา้และวิทย ุเชํน ไมโครโฟน

  ขาต้ังไมโครโฟน  ฟวิส์ เทปพนัสายไฟฟา้ ดอกล าโพง 

 แผงวงจร  เปน็ต๎น

10,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

20 จดัซ้ือวัสดุงานบา๎นงานครัว เพื่อจาํยเปน็คําจดัหาวัสดุงานบา๎นงานครัว เชํน น้ ายา

ดับกล่ิน  น้ ายาล๎างหอ๎งน้ า  เปน็ต๎น

50,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

21 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง เพื่อจาํยเปน็คําจดัหาวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ไข

ควง  ประแจ  แมํแรง น้ ามันเบรก น๏อตและสกรู เบาะ

รถยนต์  เบรก  ครัช   เปน็ต๎น

40,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

22 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน เพื่อจาํยเปน็คําจดัหาวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืนตํางๆ 

เชํน  น้ ามันเชือ้เพลิง  น้ ามันเคร่ือง จารบ ีแก๏สรถยนต์ 

ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะ  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองจกัรกล

และครุภณัฑ์ตํางๆ  ที่ใช๎ในกิจการขององค์การบริหาร

สํวนต าบล  หรือน้ ามันที่ใช๎ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุน

เคร่ืองจกัรจากสํวนราชการอืน่ ฯลฯ เพื่อการปฏบิติังาน

ในกิจการของ อบต.  คําวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืนของ

ยานพาหนะ

300,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

23 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เพื่อจาํยเปน็คําจดัหาวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน  

เมมโมร่ีการ์ด  แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์,

วีดีโอเทป, แผํนซีดี) ภาพถํายดาวเทยีม ขาต้ังกล๎อง  คํา

ถํายแบบแปลน  ฟล์ิม  ถํานใสํกล๎องถํายรูป  อัดขยายรูป

  จดัซ้ือปา้ยอิงค์เจท็ ปา้ยผ๎า โปสเตอร์ตํางๆ กระดาษ

เขียนโปสเตอร์ ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ เปน็ต๎น

10,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

24 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจาํยเปน็คําจดัหาวัสดุคอมพวิเตอร์ เชํน  แผํนหรือ

จานบนัทกึข๎อมูล  อุปกรณ์บนัทกึข๎อมูล (Diskette, 

Floppy Disk) หนํวยประมวลผล  เปน็ต๎น

180,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง

25 จดัซ้ือวัสดุอืน่ๆ เพื่อจาํยเปน็คําจดัหาวัสดุอืน่ๆ เชํน  มิเตอร์ไฟฟา้ 

ตะแกรงกันสวะ กระจกโค๎ง  เปน็ต๎น

80,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

26 คําไฟฟา้ เพื่อจาํยเปน็คํากระแสไฟฟา้ส านักงานที่ท าการ อบต. ที่

สาธารณะ  หรือในความดูแลของ อบต. ฯลฯ

300,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

27 คําบริการโทรศัพท์ เพื่อจาํยเปน็คําบริการโทรศัพทพ์ื้นฐานประจ าส านักงาน 

 คําบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ฯลฯ  และใหห๎มายรวมถึง

คําใช๎จาํยเพื่อใหไ๎ด๎มาใช๎บริการดังกลําว  เชํน  คําเชํา

เคร่ือง  คําเชําเลขหมาย  คําบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

10,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

28 คําไปรษณีย์ เพื่อจาํยเปน็คําไปรษณีย ์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําดวง

ตราไปรษณียากร  คําเชําต๎ูไปรษณีย ์ คําธรรมเนียมการ

โอนเงินและอากรตํางๆ ฯลฯ

15,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

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

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

พ.ศ.2562

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

29 คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจาํยเปน็คําบริการอินเตอร์เน็ต  รวมถึงอินเตอร์เน็ต

การ์ดและคําส่ือสารอืน่ๆ   และใหห๎มายความรวมถึง

คําใช๎จาํยเพื่อใหไ๎ด๎ใช๎บริการดังกลําว  และคําใช๎จาํยที่

เกิดขึน้เกีย่วกับการใช๎บริการ  ฯลฯ

40,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

30 จา๎งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจยั 

ประเมินผล หรือพฒันาระบบ

ตํางๆ ซ่ึงมิใชํเพื่อการจดัหาหรือ

ปรับปรุงครุภณัฑ์ ที่ดินและ

ส่ิงกํอสร๎าง

เพื่อเปน็คําจา๎งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจยั ประเมินผล 

หรือพฒันาระบบตํางๆ ซ่ึงมิใชํเพื่อการจดัหาหรือ

ปรับปรุงครุภณัฑ์ ที่ดิน และหรือส่ิงกํอสร๎าง  ในการจา๎ง

หนํวยงานหรือสถาบนัที่เปน็กลางเพื่อด าเนินการส ารวจ

ความพงึพอใจของประชาชนในพื้นที่ตํอการใหบ๎ริการ

ของ อบต.ไทยาวาส

18,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 30 11,154,100
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร  เชํน  คําเบีย้

เล้ียงเดินทาง  คําพาหนะ คําเชําทีพ่ัก คําลงทะเบียน

อบรมตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไป

ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล

 พนักงานจ๎าง คณะผ๎ูบริหารและสมาชิก โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่

ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2558

20,000 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.ไทยา

วาส

ส านักปลัด

รวม 1 20,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทีด่ี

    6.2  แผนงานการศึกษา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภณัฑ์

เพือ่จาํยเปน็คําบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภณัฑ์ตํางๆ เชํน เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ 

ฯลฯ (รายจาํยเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม 

 หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ รายจาํยเพือ่ซํอมแซม

บ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณัฑ์ขนาดใหญํ 

เชํน เคร่ืองจกัรกล  ยานพาหนะ เปน็ต๎น ซ่ึงไมํ

รวมถึงคําซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวม

ไปถึงรายจาํยทีต๎่องช าระพร๎อมกับคําครุภณัฑ์ 

เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภยั คําติดต้ัง  

เปน็ต๎น)

40,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 1 40,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการทีด่ี

    6.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการ 

คําตอบแทนอื่นของพนกังานสํวน

ต าบล และพนกังานจ๎าง

เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังาน  เงินประจ าต าแหนงํ 

คําตอบแทนพนกังานจ๎าง และเงินเพิ่มตํางๆ ของ

พนกังาน

1,313,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

2 คําตอบแทนผ๎ูปฏบิติัราชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กํองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่น ส าหรับ

พนกังานสํวนต าบล และพนกังานจ๎างเปน็กรณีพิเศษ 

(เงินรางวัลประจ าปี) คําตอบแทนแกํกรรมการตรวจ

การจ๎าง  ผ๎ูควบคุมงานโครงการกํอสร๎างของ อบต. 

คําตอบแทนการตรวจแบบแปลนกํอสร๎างหรือ

ดัดแปลงอาคารส าหรับนายชําง ,นายตรวจ

150,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

3 คําตอบแทนการปฏบิติังานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการใหแ๎กํพนกังานสํวนต าบลและพนกังานจ๎างที่

ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ซ่ึงมีสิทธิเบกิได๎ตาม

ระเบยีบและหนงัสือส่ังการที่เกี่ยวข๎อง

10,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

4 คําเชําบา๎น เพื่อจํายเปน็คําเชําบา๎น  ได๎แกํ  คําเชําบา๎น  คําเชํา

ซ้ือบา๎น  หรือคําผํอนช าระเงินกู๎  ส าหรับพนกังาน

สํวนต าบลของกองชําง  ซ่ึงมีสิทธิเบกิตามระเบยีบฯ 

 ค านวณต้ังจํายไว๎ 12 เดือน

78,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

5 เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุร ใหก๎ับ

พนกังานสํวนต าบลของกองชําง

10,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

6 รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ เพื่อจํายเปน็รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ  เชํน  คํา

ถํายส าเนาเอกสาร คําใช๎จํายในด๎านอิเล็กทรอนกิส์ 

คําโฆษณาและเผยแพรํ คําธรรมเนยีม คําใช๎จํายตํางๆ

 ที่มีความจ าเปน็ รวมทั้งคําจ๎างเหมาบริการ

บคุคลภายนอก คําจ๎างท าของ คําซักฟอก คําจ๎าง

เหมาเดินทํอประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปา  

รวมถึงการปรับปรุง  บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบ

ประปาและอุปกรณ์  คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ คําปกั

เสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหร๎าชการ

ได๎ใช๎บริการไฟฟ้า รวมถึงคําติดต้ังหม๎อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซ่ึงเปน็กรรมสิทธิ์ของ

ไฟฟ้าฯลฯ และคําเบีย้ประกันตํางๆ เปน็ต๎น

220,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

7 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนาและ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก

ราชอาณาจักร  เชํน  คําเบีย้เล้ียงเดินทาง  คํา

พาหนะ คําลงทะเบยีนอบรมตํางๆ คําเชําที่พักและ

คําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป

อบรมสัมมนาของพนกังานสํวนต าบล และพนกังาน

จ๎าง

30,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

8 โครงการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู 

พรบ.ขุดดิน  ถมดิน  พ.ศ.2534 

และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู 

พรบ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

ใหแ๎กํผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา อบต.  และประชาชน

ท่ัวไป เชํน  คําวัสดุอุปกรณ์  คําอาหาร  เคร่ืองด่ืม 

คําปา้ยประชาสัมพันธ์  คําวัสดุที่จ าเปน็  ฯลฯ

5,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู 

พรบ.ควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 

และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู 

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

ใหแ๎กํผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา อบต.  และประชาชน

ท่ัวไป เชํน  คําวัสดุอุปกรณ์  คําอาหาร  เคร่ืองด่ืม 

คําปา้ยประชาสัมพันธ์  คําวัสดุที่จ าเปน็  ฯลฯ

5,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

10 บ ารุงรักษาหรือซํอมแซม เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมครุภณัฑ์  เชํน  

รถจักรยานยนต์  เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองถํายเอกสาร 

 คอมพิวเตอร์  เคร่ืองปรับอากาศ  ต๎ูเย็น  ต๎ู  โต๏ะ 

ฯลฯ  คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินอื่น  

คําจ๎างเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกในการ

บ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อใหส๎ามารถใช๎งาน

ได๎ตามปกติ

20,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

11 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน เพื่อจํายเปน็คําจัดหาวัสดุส านกังาน เชํน หนงัสือ 

เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ  ดินสอ เปน็ต๎น

30,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจํายเปน็คําจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชํน 

ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า

 ดอกล าโพง  แผงวงจร  เปน็ต๎น

190,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

13 จัดซ้ือวัสดุกํอสร๎าง เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุกํอสร๎าง เชํน เล่ือย  ค๎อน 

กระเบือ้ง อิฐ หนิ ปนู  ฯลฯ

300,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจํายเปน็คําจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน  แผํน

หรือจานบนัทึกข๎อมูล  อุปกรณ์บนัทึกข๎อมูล 

(Diskette, Floppy Disk) หนวํยประมวลผล  เปน็ต๎น

60,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

15 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆ เพื่อจํายเปน็คําจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไมํสามารถจัดเข๎า

กลํุมวัสดุอื่นได๎แตํจ าเปน็ต๎องใช๎ในการปฏบิติังาน

ราชการ

350,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

16 คําไปรษณีย์ เพื่อจํายเปน็คําไปรษณีย์  คําโทรเลข คําธนาณัติ คํา

ดวงตราไปรษณียากร  คําเชําต๎ูไปรษณีย์  

คําธรรมเนยีมการโอนเงินและอากรตํางๆ ฯลฯ

5,000 อบต.ไทยาวาส กองชําง

17 การก าจัดขยะมูลฝอย และส่ิง

ปฏกิูล

เพื่อจํายเปน็คําทิ้งเกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏกิูลในที่ดินของบริษัทเอกชนที่ใหบ๎ริการ  หรือ

หนวํยงานอื่นๆ

450,000 ต าบลไทยาวาส กองชําง

18 โครงการลดขยะ  ลดภาระของ

ชุมชนต าบลไทยาวาส

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการรณรงค์การคัดแยกขยะ

ท่ีต๎นทาง  โดยการลดขยะ ลดภาระของชุมชน เชํน 

คําวัสดุอุปกรณ์  คําอาหาร  เคร่ืองด่ืม คําปา้ย

ประชาสัมพันธ์  คําวัสดุที่จ าเปน็  ฯลฯ

30,000 ต าบลไทยาวาส กองชําง
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการขุดลอกทํอระบายน้ าหมูํ

บา๎ยยายหอ๎ง หมูท่ีํ 1

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในกิจกรรมขุดลอกทํอระบาย

น้ าหมูบํา๎นยายหอ๎ง  หมูทํี่ 1 เชํน คําวัสดุอุปกรณ์  

คําอาหารวําง  เคร่ืองด่ืม คําปา้ยประชาสัมพันธ์  คํา

วัสดุที่จ าเปน็  และคําจ๎างเหมาบริการ  ฯลฯ

30,000 ต าบลไทยาวาส กองชําง

รวม 19 3,286,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับ

หมูบํา๎น เพื่อสํงเสริม สนบัสนนุ

การจัดท าแผนชุมชน

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดเวทีประชาคมระดับ

หมูบํา๎น เพื่อสํงเสริม สนบัสนนุการจัดท าแผนชุมชน

แบบบรูณาการ  การพัฒนาผ๎ูน าชุมชน สร๎าง

เครือขํายองค์กรชุมชน เพื่อน าข๎อมูลมาจัดท าเปน็

แผนพัฒนาท๎องถิ่น

10,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

2 โครงการ อบต.ไทยาวาส ออก

หนวํยเคล่ือนที่บริการประชาชน

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิการ  อบต.ไทยา

วาสออกหนวํยเคล่ือนที่บริการประชาชนใหไ๎ด๎รับ

บริการอยํางทั่วถึงในด๎านตําง ๆ ในพื้นที่ต าบลไทยา

วาส  เชํน คําวัสดุ-อุปกรณ์ คําเอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการ เปน็ต๎น

10,000 หมูทํี่ 1 - หมูทํี่

 4

ส านักปลัด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.5  แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.5  แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการเวทีประชาคม  เพื่อรับ

ฟังปญัหาความต๎องการของ

ประชาชนต าบลไทยาวาส

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิการประชุม

ประชาคมเพื่อรับฟังปญัหาความต๎องการของ

ประชาชนต าบลไทยาวาส เพื่อตอบสนองความ

ต๎องการ  ความเดือดร๎อนของประชาชนในต าบลไท

ยาวาสอยํางทั่วถึงในด๎านตําง ๆ เชํน คําวัสดุ-อุปกรณ์

 คําเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เปน็ต๎น

5,000 ต าบลไทยาวาส ส านักปลัด

4 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ชํวยชาติ ชํวยเราเอง

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในโครงการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าชํวยชาติ ชํวยเราเอง  ในการรณรงค์ให๎

หนวํยงาน และประชาชนรํวมกันประหยัดพลังงาน  

เชํน  คําวัสดุ อุปกรณ์ คําเอกสาร  คําปา้ย

ประชาสัมพันธ์  หรือคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

2,500 หมูทํี่ 1 - หมูทํี่

 4

ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.5  แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการธรรมาภบิาลเพื่อการ

บริหารจัดการ

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมธรรมาภบิาล

ด๎านการบริหารจัดการ เพื่อสํงเสริมใหผ๎ู๎บริหาร 

สมาชิกสภา อบต. และบคุลากรในองค์กรน าหลัก

ธรรมาภบิาลมาใช๎ในการบริหารจัดการ  เชํน คําวัสดุ

อุปกรณ์  คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําปา้ยประชาสัมพันธ์

 คําวัสดุท่ีจ าเปน็ และคําจ๎างเหมาบริการ  ฯลฯ

15,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 5 42,500
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุการเกษตร เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือยาก าจัดวัชพืช ศัตรูพืชและ

สัตว์ และปุย๋ในการดูแลพื้นที่สาธารณะภายในต าบล

 ฯลฯ

120,000 หมูทํี่ 1-4 ส านักปลัด

,กองชาํง

รวม 1 120,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.6  แผนงานการเกษตร

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.)

เพื่อจํายเปน็เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  เปน็อัตราร๎อยละ 1 ของ

ประมาณการรายได๎

260,000 กบท. กองคลัง

2 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจํายเปน็เงินสมทบเข๎ากองทุนประกันสังคม 

ใหแ๎กํพนกังานจ๎างทั้งหมดในสังกัด อบต.ไทยาวาส 

ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎าง

192,000 ส านกังาน

ประกันสังคม

กองคลัง

3 รายจํายตามข๎อผูกพันธ์ (เงิน

สนบัสนนุระบบประกันสุขภาพใน

ระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ สปสช.)

เพื่อจํายใหก๎ับส านกังานหลักประกันสุขภาพแหงํชาติ 120,000 สปสช. ส านกัปลัด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.7  แผนงานงบกลาง

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

    6.7  แผนงานงบกลาง

ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจํายเปน็เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย

ยึดหลักประชาชนออม 1 สํวน องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นสมทบ 1 สํวน และรัฐบาล 1 สํวน

132,000 กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนต าบล

ไทยาวาส

ส านกัปลัด

รวม 4 704,000
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ประเภทครภุณัฑ์/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นรอ้ย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นรอ้ย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วย
ด าเนินการ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
   1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 30.77 151,000.00 14.98 ส านักปลัด ,

กองคลัง

   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 2 7.69 64,000.00 6.35 กองช่าง

รวม 10 38.46 215,000.00 21.34
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
   2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 26.92 85,800.00 8.51 ส านักปลัด

 
รวม 7 26.92 85,800.00 8.51

3. ประเภทครภุณัฑ์ก่อสรา้ง
   3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 11.54 76,400.00 7.58 กองช่าง

รวม 3 11.54 76,400.00 7.58
4. ประเภทครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.85 28,500.00 2.83 กองช่าง

รวม 1 3.85 28,500.00           2.83
5. ประเภทครภุณัฑ์โรงงาน
   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 7.69 67,000.00 6.65 กองช่าง

รวม 2 6.90 67,000.00 6.65
6. ประเภทครภุณัฑ์ส ารวจ
   6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 7.69 135,000.00 13.40 ส านักปลัด

รวม 2 7.69 135,000.00 13.40

บัญชสีรุปจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด.02/1
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ประเภทครภุณัฑ์/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นรอ้ย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นรอ้ย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วย
ด าเนินการ

บัญชสีรุปจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

7. ประเภทครภุณัฑ์กีฬา
   7.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

1 3.85 400,000.00 39.69 ส านักปลัด

รวม 1 3.85 400,000.00 39.69
รวมทั้งสิน้ 26 100.00 1,007,700.00       100.00
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอีส้ านักงาน เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเก้าอีส้ านักงาน โดยมีคุณลักษณะ 

เก้าอีส้ านักงานทรงสูง แบบมีพนักพงิ มีล้อเล่ือน จ านวน

  3  ตัวๆละ 4,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ตามราคา

ทอ้งตลาด  เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

12,600 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

2 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 47,000 บาท  โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดไม่ต่ ากว่า  36,000  บีทียู

2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3. เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น  ขนาดไม่เกิน

 40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

 และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5

4. เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ

เย็น  และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5. เคร่ืองปรับอากาสที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ 

ตะแกรงไฟฟา้ (Electric grids) หรือเคร่ืองผลิตประจุไฟฟา้ (Ionizer) 

เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์ที่สามารถท า

ความสะอาดได้

6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

7. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  สวิตช์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาว

ไม่เกิน  15  เมตร

47,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 6 ตู้  

ต้ังไว้ 11,000 บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีมือจบัชนิดบทิ

2) มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้

3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.)

ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ มกราคม

 2561

33,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

,กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

4 ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน จ านวน 2

 ตู้  ต้ังไว้ 7,000 บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีกระจกแบบบานเล่ือน

2) มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 1 ชิน้

3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.)

ตามราคาทอ้งตลาด  เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

 มกราคม 2561

7,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

5 โต๊ะท างานชนิดเข้ามุม เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานชนิดเข้ามุม ต้ังไว้ 3,500

 บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) โต๊ะท างานโล่งเคลือบเมลานีน สามาถกันน้ า ทน

ความร้อนและรอยขูดขีด ข้างหนา 18 มม. ขนาด กว้าง

 80 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  

ต้ังไว้ 1,300 บาท

2) โต๊ะเข้มมุมเคลือบเมลานีน สามาถกันน้ า ทนความ

ร้อนและรอยขูดขีด ข้างหนา 18 มม. ขนาด กว้าง 75 

เซนติเมตร ลึก 75 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  ต้ังไว้ 

2,200 บาท

ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ มกราคม

 2561

3,500 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

6 พาทชิัน่ (ฉากกัน้หอ้ง) เพื่อจดัซ้ือพาร์ทชิัน่/ฉากกัน้หอ้ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผนังพาร์ทชิัน่แบบหุ้มผ้าชนิดคร่ึงทบึ/กระจกใส  ขนาด

กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบ

ชุด จ านวน  10 ชุด พร้อมเสาจบพาร์ทชิัน่พร้อมอุปกรณ์

 และขาต้ังพื้น เพื่อติดต้ังในส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ตามราคาทอ้งตลาด ซ่ึงไม่มีก าหนดใน

มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ เดือน

มกราคม 2561

30,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

7 ชุดรับแขก (โซฟา) เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโซฟาชดุรับแขกส าหรับจดุบริการศูนย์

ขอ้มูลขา่วสารต าบลไทยาวาส จ านวน1 ชดุ ให้จดุบริการมี

ชดุรับแขกที่เหมาะสมส าหรับให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ หรือขอขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ 

 ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ ประจ าปี 2561

10,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

8 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน1 ตู้ 

ต้ังไว้ 7,900 บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหล้ิูนชัก

2. คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.)

 ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ มกราคม

 2561

7,900 อบต.ไทยาวาส กองคลัง

รวม 8 151,000
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1 ตู้กระจกบานเล่ือน เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เอกสารเหล็กสูงบานเล่ือน 

จ านวน  2 ใบ  ตามราคาทอ้งตลาด มาตรฐานครุภณัฑ์ 

2561 ไม่ได้ก าหนดไว้  ซ่ึงราคาดังกล่าวได้

ภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

12,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

2 ตู้เหล็กใส่เอกสาร 24 ช่อง เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 24 ช่อง

 จ านวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของกองช่าง  

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงานงบประมาณ พ.ศ.2561

7,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปดิ เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 

จ านวน 2 ตู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. มีมือจบัชนิดบดิ

 2. มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้

 3. คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

 ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงานงบประมาณ พ.ศ.

2561

11,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

4 โต๊ะท างาน เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 1.50 เมตร  

จ านวน  2 ตัว เพื่อใช้ส าหรับปฏบิติังานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ตามราคาทอ้งตลาด 

มาตรฐานครุภณัฑ์ 2561 ไม่ได้ก าหนดไว้  ซ่ึงราคา

ดังกล่าวได้ภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

10,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

5 พาทชิัน่ (ฉากกัน้หอ้ง) เพื่อจดัซ้ือพาร์ทชิัน่/ฉากกัน้หอ้ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผนังพาร์ทชิัน่แบบหุ้มผ้าชนิดคร่ึงทบึ/กระจกใส  ขนาด

กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบ

ชุด  จ านวน  8  ชุด  พร้อมเสาจบ        พาร์ทชิัน้

พร้อมอุปกรณ์ และขาต้ังพื้น เพื่อติดต้ังในส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบล ตามราคาทอ้งตลาด ซ่ึงไม่มี

ก าหนดในมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักมาตรฐาน

งบประมาณ เดือนมกราคม 2561

24,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

รวม 5 64,000
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1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไมน่้อยกว่า 
19 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

 จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

     1) ในกรณีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย

กว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 

GHz และมีหน่วยความจ าด้านกราฟฟกิ (Graphics Processing 

Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

     2) ในกรณีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย

กว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

16,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

2. มีหน่วยความจ า (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 

TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ านวน 1 หน่วย                                         4. มีจอภาพที่

รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 12 นิ้ว

5. มี DVD - RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือ

ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย

6.  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 

3 ช่อง 

7. มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g , n ,ac) 

และ Bluetooth
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แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาด
ไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด  ต้ังไว้ 22,000

 บาท เพื่อใช้ในการปฏบิัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 

จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่

น้อยกว่า 6MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 

GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

22,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

96



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

แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

  - มีหน่วยความจ า (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB                                                                 - 

มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB

 หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ านวน 1 หน่วย

- มี DVD - RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3

 ช่อง 

- มีแป้นพมิพแ์ละเม้าส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600

 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจ าปี พ.ศ.

2561 (ณ วันที2่3 พฤษภาคม 2561)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

3 เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด  800 VA  จ านวน 5  เคร่ือง  เพื่อใช้ในการ

ปฏบิัติงานของ อบต.ไทยาวาส  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-  มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)

-  สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที      ราคาดังกล่าว

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจ าปี พ.ศ.2561 (ณ วันที2่3

 พฤษภาคม 2561)

12,500 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

4 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch)  ขนาด 24 ช่อง

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 6,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้

 1)  มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

 2)  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

  3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายทุกช่อง

  4) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Browser ได้

 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจ าปี พ.ศ.

2561 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

6,200 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

5 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED  สี จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานดังนี้

 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer,Copier,Scanner และ 

Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน

 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 

(ppm)

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)

 - มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  192  MB

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และสี) ได้

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า

17,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา

 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี พ.ศ.

2561 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

6 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED  ขาวด า  (18 หน้า/นาที)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวด า  (18

 หน้า/นาท)ี จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 2,600 บาท รวมต้ังไว้ 7,800 บาท 

 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

 - มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง

      - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี พ.ศ.

2561 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

7,800 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวัดนครปฐม

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ

ที่
ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลัก

7 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์

 (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

 - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 

Printer)จากโรงงานผู้ผลิต

 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี พ.ศ.

2561 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

4,300 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 7 85,800
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตัดถนน เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ เคร่ืองตัดถนน จ านวน 1 เคร่ือง 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จงัหวะ ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่

น้อยกว่า 11 แรงม้า

2. บรรจนุ้ ามันไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 

3. ความเร็วรอบในการตัดไม่น้อยกว่า 3,200 รอบ 

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว ราคาตาม

ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

60,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

2 ชุดทดสอบความขน้เหลวของ

คอนกรีต (Slump Test Set)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชุดทดสอบความขน้เหลวของ

คอนกรีต (Slump Test Set) จ านวน 1 ชุด 

ประกอบด้วย

1. แบบหล่อตัวอยา่งคอนกรีตรูปกรวยหัวตัด 

เส้นผ่าศูนยก์ลางทีฐ่าน 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว จ านวน 1 อนั

2. เหล็กกระทุง้  จ านวน 1 อนั

3. ถาดรอง  ขนาด 24x24 นิ้ว จ านวน 1 อนั

4. ทีตั่กคอนกรีตลงในแบบจ าลอง  จ านวน 1 อนั

5. แปรงทองเหลือง  จ านวน 1 อนั

6. เกรียวเหล็ก  จ านวน 1 อนั

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว ราคาตาม

ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

8,400 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

105



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

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

3 แบบหล่อทรงเหล่ียม  ชนิดเหล็ก เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือแบบหล่อทรงเหล่ียม  ชนิดเหล็ก 

จ านวน 3 ชุด ขนาด 15x 15 x15 เซนติเมตร  พร้อม

เหล็กกระทุง้  จ านวน  1อนั

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว ราคาตาม

ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

8,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

รวม 3 76,400
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบขอ้แขง็ จ านวน 3

  เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท  ต้ังไว้  28,500  บาท  โดย

มีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้

1. เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

4. พร้อมใบมีด

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว ราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

28,500 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

รวม 1 28,500

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เล่ือยชักแบบพกพา เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเล่ือยชักแบบพกพา จ านวน 1 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้

1. ความยาวช่วงชัด 13 มิลลิเมตร 

2. ความเร็วช่วงชัก 0 – 3.300 รอบต่อนาที

  ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาตาม

ท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

7,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

แบบ ผ.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

2 เล่ือยโซ่ยนต์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง โดย

มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้

 1) เล่ือยโซ่ยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า 4.6 แรงม้า จ านวน 

1 เคร่ือง  เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน แผ่นบังคับโซ่ขนาด

ใหญ่ 20 นิว้ เพลาขอ้เหวี่ยงแบบ 3 ชิ้น   น้ าหนักรวม

ตัวเคร่ืองไม่น้อยกว่า 5 กโิลกรัม เพื่อใช้ในงานบริหาร

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส เนือ่งจาก

มีความจ าเป็นต้องใช้ เพื่อตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนสอง

ขา้งทางภายในเขตต าบล 

 2) เล่ือยโซ่ยนต์  ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,500 วัตต์  จ านวน

 1 เคร่ือง  เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน แผ่นบังคับโซ่ขนาด

ใหญ่ 11 นิว้ น้ าหนักรวมตัวเคร่ืองไม่น้อยกว่า 3 กโิลกรัม

60,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

รวม 2 67,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล้องวัดมุม แบบอเิลคทรอนิกส์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวดัมุม แบบอิเลคทรอนิกส์ จ านวน 1

 ชุด อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัติโนมัติ) โดยมี

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้

1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรง

2) ก าลังขยาย 30 เท่า

3) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเลนส์ปากกล้องไม่ต่ ากวา่ 40 มิลลิเมตร

4) ขนาดความกวา้งของภาพทีเ่ห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย

กวา่ 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร

6) ค่าตัวคูณคงที ่100

7) ค่าตัวบวกคงที ่0

8) ระบบอัติโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการท างาน + /

 -3 ลิปดา

110,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

แบบ ผ.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

6. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ

    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

6. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ

    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวดัเป็น องศา ลิปดา

 ฟิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal 

Display) ทัง้ 2 หน้าของตัวกล้อง

10) แสดงค่ามุมทีว่ดัได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา 

11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 ฟิลิปดา

12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา /2 มิลลิเมตรหรือ

ดีกวา่

13) ความไวของระดับฟองยาว 40 ฟิลิปดา /2 มิลลิเมตรหรือ

ดีกวา่

14) สามารถแสดงผลทัง้เป็นมุมราบ และเป็นมุมด่ิง

15) มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร่ีได้

16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ปี 2561 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผ.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

6. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ

    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

2 เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณ

ดาวเทียม แบบพกพา

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ

พกพา จ านวน 1  เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้

1. มีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง

2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD

3. บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกวา่ 2,000 จุด และสร้าง

เส้นทางได้ 200 เส้นทาง

4. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัติโนมัติได้ถึง 10,000 จุด

5. มีแผนทีป่ระเทศไทยบรรจุอยู ่และข้อมูลต าแหน่งสถานที่

ส าคัญไม่น้อยกวา่ 500,000 ต าแหน่ง

6. มีเข็มทิศอิเลคทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวดั

ความดันอากาศ

7. มีพอร์ตส าหรับเชือ่มต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB 

port แบบ High-Speed

  ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ปี 2561

25,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

รวม 2 135,000
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1 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน 22

 ชุด  พร้อมติดต้ัง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลา

คู่)  จ านวน 3 ชุด

 2) อุปกรณ์บริหารขา - สะโพก - หัวไหล่ (แบบโยก-วิง่สลับเท้า)

  จ านวน 4 ชุด

 3) อุปกรณ์บริหารข้อเข่า - ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนัง่พิง)  

จ านวน 4 ชุด

 4) อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเด่ียว)    จ านวน 3 ชุด

 5) อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบสกี)     จ านวน 4 ชุด

 6) อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)    จ านวน

 4 ชุด

 ราคาตามท้องตลาด ซ่ึงไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว

400,000 อบต.ไทยาวาส ส านักปลัด

รวม 1 400,000

แบบ ผ.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

    7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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1. 
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1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 

คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ไทยาวาส

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอก

เสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส

      2,063,300 บริเวณริม

แม่น้า้นคร

ชัยศรี หนา้

วัดไทยาวาส

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์ต้าบลไทยาวาส

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 68

 เมตร บา้นท่ามอญ หมูท่ี่ 4 ต้าบลไทยาวาส

      1,852,000 หมูท่ี่ 4 

ต้าบลไทยา

วาส (วัดไท

ยาวาส)

กองช่าง

3,915,300

พ.ศ.2562

รวม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ด าเนินการในพ้ืนที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2561
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

--------------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  26 (2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 

  บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็น
แนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และ
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.thaiyawas.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  19   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

                                                           
 

   (นายประสาท     รับพรพระ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 
 
 
 
 


