แผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา แผนการดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้ นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณนั้น แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น ทาให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจา แนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการ
ดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดาเนินการจริงในปีงบประมาณ
นั้น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสาคัญในการติดต่อประสานง านกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนใน
การดาเนินการต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา 3 ปี ไปสู่การดาเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548
(หมวด 5 ข้อ 26) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน /โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่
ต้องการดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้ว แสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนก ารดาเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๒
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน ต้องจัดทาให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลในปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้ดาเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น
อานาจในการขยายเวลาการจัดทาแผน การดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล อานาจการขยายเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงานเป็น
อานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดาเนินงาน และ
การประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดาเนินงาน
จริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /กิจกรรม ที่จะมีการ
ดาเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ มีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดาเนินการพัฒนาจังหวัด/อาเภอ หรืออาเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดนมีเค้าโครงแผนการดาเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง แผนการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว ประจาปี 2559 เพื่อปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

๓
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของ
ท้องถิ่น
3. ทาให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ประชาชนทราบล่วงหน้ าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดาเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนา
อะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

๔

แผนผังการจัดทาแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนดาเนินการ

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนดาเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ
2

1.46

3, 650,000

13.37

2

1.46

3,650,000

13.37

กองช่าง

5

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
2.2 แผนการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาและวัฒนะธรรม
2.7 แผนงานการเกษตร
2.8 แผนงานงบกลาง

รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ
1
1
5
8
10
5
1
5

0.73
0.73
3.65
5.84
7.30
3.65
0.73
3.65

5,000
70,000
323,000
608,000
522,500
720,000
20,000
5,368,700

0.02
0.26
1.18
2.22
1.91
2.64
0.07
19.66

36

26.28

7,637,200

27.96

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

6

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา
3) ยุทธศาสต์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ

4
2

2.92
1.46

680,000
50,000

2.49
0.18

6

4.38

730,000

2.67

สานักปลัด
สานักปลัด

7

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข
4.2 แผนงานการเกษตร

1
4

0.73
2.92

50,000
190,000

0.18
0.69

รวม

5

3.65

240,000

0.87

สานักปลัด
สานักปลัด
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ

1
1

0.73
0.73

20,000
150,000

0.07
0.55

2

1.46

170,000

0.62

สานักปลัด
สานักปลัด
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

1

0.73

20,000

0.07

รวม

1

0.73

20,000

0.07

สานักปลัด
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา
7) ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7.3 แผนงานการศึกษา
7.4 แผนงานสาธารณสุข
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
7.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7.7 แผนงานการเกษตร
7.8 แผนงานงบกลาง

รวม
รวมทัง้ หมด

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ
48
4
11
1
17
1
1
2

35.04
2.92
8.03
0.73
12.41
0.73
0.73
1.46

10,170,128
120,000
2,536,855
30,000
1,632,800
90,000
20,000
256,017

37.25
0.44
9.29
0.11
5.98
0.03
0.07
0.94

85
137

62.05
100

14,855,800
27,303,000

54.11
99.67

สานักปลัด,กองคลัง,ส่วนโยธา

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว
2 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
3,500,000
อบต.พระขาว

150,000

อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอบางบาลตาม
หนังสือที่ อย 0518/ว561 ลงวันที่ 14 ก.ค.
2560 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ตามภารกิจของกิ่งกาชาด อ.บางบาล

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลต่างๆ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ในเขตตาบลพระขาว เช่น การจัดอบรมให้
ความรูแ้ ก่ประชาชนเรือ่ งการจราจร การ
ป้องกันอุบัติเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบือ้ งต้น การตั้งจุดบริการประชาชนช่วง

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
70,000 อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

เทศกาล ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของ อปพร.
เอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จา่ ยอื่นทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่

ทัศนศึกษา ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.พระขาว
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการ
ศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.
พระขาว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ทัศนศึกษา
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.พระขาว
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าเรียนการสอน (รายหัว)ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.พระขาว คนละ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

68,000

อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

1,700 บาท ต่อปี จานวน 40 คน (ใช้จานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) ตามหนังสือ

สั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุดที่ มท
0816.4/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน
2560 เรือ่ งซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายเรือ่ งอุดหนุนทัว่ ไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

3 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย -เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยผู้
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา เด็กเล็ก
ดูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา เด็กเล็ก อบต.พระขาว
อบต.พระขาว
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น)คนละ 2,000 บาท
จานวน 2 อัตรา

4,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

4 โครงการประชุมผู้ปกครอง

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการประชุมผู้
ปกครองศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ของ อบต.

5,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษาเพือ่ จ่ายเป็น ค่าใช้จา่ ยใน
โครงการอาหารกลางวัน ศพด.

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์
196,000
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.พระขาว วันละ 20
บาท/คน จานวน 245 วันจานวน 40 คน
(ใช้จานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2560)
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
มท 0816.4/ ว3301 ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน
2560 เรือ่ งซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ ไปด้านการ
ศึกษา ของ อปถ.ประจาปีงบประมาณ 2561

อบต.พระขาว

สานักปลัด

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนชรา คนพิการ โดยผู้ดูแล
(Care giver)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
60,000
อบต.พระขาว สานักปลัด
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณ
ภาพชีวติ คน ชรา คนพิการ โดยผู้ดูแล
(Care giver) เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนชรา
คนพิการ ซึ่งจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร และค่าใชจ่าย
อื่นๆ ที่จาเป้นในโครงการฯ ตามหนังสือจังหวัด
พระนครศรีอยุธา ที่ อย 0023.1/ว14534 ลว
9 สิงหาคม 2560 เรื่องขอความร่วมมือ อปท.
พิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่ายสนับสนุนการ
ปฎิบตั ิงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาในการ
ดูแลด้านสุขภาพ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
180,000
อบต.พระขาว สานักปลัด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาในการดูแลด้าน
สุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาองค์
ความรู้สร้างผู้นาด้านสาธารณสุขในระดับชุมชน
และ เสริมสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพโดยการ
อบรมให้ความรู้และเสริมสร้างผู้นาด้านสาธารณสุข
ในระดับชุมชน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พกั
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ฝึก
อบรม ค่าป้าย โครงการค่าสมนาคุณคุณวิทยากร
และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นโดยถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของ
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ.2557
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
3 โครงการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบริหาร
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.พระขาว
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.พระขาว
โดยถือปฏิบตั ิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0891.3/ว2826 ลว 17 ก.ย. 2553

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
อบต.พระขาว สานักปลัด

4 โครงการกาจัดขยะมูลฝอยแบบเบ็ดเสร็จ

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกาจัดขยะมูลฝอย
แบบเบ็ดเสร็จตามหนังสือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่ อย 0023.1/ว14534 ลว 9 ส.ค. 2560
เรื่อง ขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่ายประงบปี
พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
จ.พระนครศรีอยุธยา

50,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

5 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจาปี 2561 เป็นค่า
จัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์รณรงค์ น้ายาเคมีพน่ ยุง ทรายอะเบท ฯลฯ

20,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
6 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆที่เกี่ยวกับการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
80,000
อบต.พระขาว สานักปลัด

7 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า และคุมกาเนิดในสุนัขและแมว

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
และควบคุมโรคพาสุนัขบ้าและคุมกาเนินในสุนัข
และแมว ประจาปี 2561 เช่น ค่าวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
คุมกาเนิดสาหรับสุนัขและแมว ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น ฯลฯ

80,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

8 เครื่องพ่นหมอกควัน

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ราคา
เครื่องละ 59,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
1.ปริมาณการฉีดพ่นไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ ชม.
2.ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3.กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

118,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตาบล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตาบลค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม
ค่าอุปกรณ์กฬี า ค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
ค่าจัดหาเสื้อ -กางเกงนักกีฬา และค่าใช้จา่ ย
อื่นๆทีจ่ าเป็นในโครงการ ฯ

2 โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว -เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงการฝึกอบรม

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000
อบต.พระขาว สานักปลัด

20,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

25,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

เพิม่ ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี
และประชาชน ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด - ปิด
การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์อาชีพที่
จาเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จาเป็นในโครงการ ฯ
3 โครงการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม

และปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่

-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการปูองกันปราบ
ปราบฯเป็นค่าตอบแทนของอาสาปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนและค่าน้ามันเชื้อเพลิง
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ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
4 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561

5 โครงการฝึกอบรมเพิม่ ศักยภาพด้านอาชีพ

ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32,500
อบต.พระขาว สานักปลัด

บาบัดฟืน้ ฟู และส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติด
ยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด
-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงการส่งเสริม
พัมนาเศรษฐกิจ เพือ่ ความมั่นคงของครอบครัว
โดยการพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าใช้จา่ ยในพิธี
เปิด -ปิด การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบ

70,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

50,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการฯ
6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสนับสนุน

หมู่บ้านยาเสพติด

ส่งเสริมกิจกรรม แข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน
ต้านยาเสพติด ค่าใช้จา่ ยในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กฬี าต่างๆ ทีจ่ าเป็นในหมู่บ้าน ค่าใช้

จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาระหว่าง
หมู่บ้านต้านยาเสพติด ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม
ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ

ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น
ในโครงการ
22

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ตาบลพระขาว

8 โครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนา 200,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

ศักยภาพผู้สูงอายุ ต.พระขาว ค่าใช้จา่ ยในการ
ทัศนศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครือ่ ง
ดื่ม ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าใช้
จ่ายในพิธี เปิด - ปิด การอบรม และค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ
-เพือ่ จ่าย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการอบรมเยาวชน

20,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึก
อบรมรณรงค์ปอู งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด -ปิด การฝึกอบรมรณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
สถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จาเป็นในโครงการ

50,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

-เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในดครงการอบรม

15,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

คนรักถิ่นเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
9 โครงการอบรมรณรงค์ปอู งกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

10 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
เยาวชน และประชาชน

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก เยาวชน และประชาชน
ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิดการอบรม ค่าเช่าสถานที่
ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในโครงการ ฯ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงาน

งบประมาณ
(บาท)
230,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

วันเด็กแห่งชาติ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ตาม
ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนา.
ทักษะทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครือ่ งเสียง
ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ เงินรางวัล ของรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็น และ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
.ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
2 โครงการงานประเพณีสงกรานต์
วันสูงอายุ และวันครอบครัว
ประจาปี พ.ศ.2561

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

--เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงการจัดงาน

4 โครงการอบรม เยาวชน

ฝึกฝนธรรมะ

อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

50,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

40,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

ประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า
ค่าเครื่องเสียง ค่าตอยบแทนค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าเช่าเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการ
ฯลฯ

3 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน -เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงการถวาย

พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

งบประมาณ
(บาท)
200,000

เทียนพรรษา ค่าจ้างเหมา จัดประดับตกแต่งเทียน
พรรษา พร้อมอันเชิญเทียน ค่าเครือ่ งไทยธรรม
สาหรับถวายพระสงฆ์ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีจ่ าเป็นในโครงการ
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงการอบรม
เยาวชน ฝึกฝนธรรมะ เข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม
ค่าใช้จา่ ยในพีเปิด - ปิด การอบรม ค่าเช่าสถานที่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอบางบาลตาม
หนังสือที่ อย 0518/ว560 ลงวันที่ 14 ก.ค.
2560 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
พระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีสาคัญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 อาเภอบางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในดครงการ
ส่งเสริมศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

(ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่นราชการ)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีจ่ าเป็นในโครงการ ฯล
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.8 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

2 เบีย้ ยังชีพความพิการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ สาหรับผู้
สูงอายุทไี่ ด้ลงทะเบียนไว้กบั อบต.พระขาว ตาม
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงิน อุดหนุนค่าใช้จา่ ย สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พกิ ารและทุพพลภาพ มท.0810.6/
ว1234 ลว 23 มิถนุ ายน 2560
-เพือ่ จ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้พกิ าร สาหรับผู้
พิการทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้กบั อบต.พระขาว ตาม
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน
อุดหนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ละรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยสนับสนุน
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พกิ ารและทุพพลภาพ
มท.0810.6/ว1234 ลว 23 ม.ย.2560

งบประมาณ
(บาท)
4,335,600

827,100

อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ
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ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4 สารองจ่าย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ทตี่ ิดเชื้อ HIV
ทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้กบั อบต.พระขาว
-เพือ่ ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าหรือกรณีฉกุ เฉินกรณีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากภัยสาธารณะต่างๆ หรือเกิดเหตุฉกุ เฉิน
จาเป็น โดยตั้งจ่ายตามความเหมาะสมให้ อบต.
เบิกจ่ายได้ตามจานวนเงิน โดยอนุมัติของผู้บริหาร
อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
ข้อ 91เช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยการแก้ไขปัญหา
ทีก่ อ่ ให้เกิดมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่
ราษฎรใช้สัญจรไป - มา เป็นประจาการแก้ไชปัญหา การแก้ไขปัญหาการเดินทางเท้า หรือการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ตามนโยบาย และคาสั่งของกระทรวง
มหาดไทย เป็นต้น ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท.
0313.4/ว 667 ลว 12 มีนาคม 2545 ตามหนัง
สือที่ มท.0808.3/ว 323 ลว 15 มี.ค.2547

งบประมาณ
(บาท)
6,000
100,000

อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

และตามหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท.0808.2/
/ว3358 ลว 29 ต.ค. 2553
29

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
5 รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามหนังสือ มท 0891/ ว1263
ลว 30 พ.ค. 2557

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน

โครงการการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)
-การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 50,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

การดาเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9
-การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หรืออานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
เพือ่ มาร่วมงานรัฐพิธีต่าง ๆ
-การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลัก
ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
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2 ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการเลือกตั้ง

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้ง ของ
อบต. ตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่ง

300,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

50,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

ที่วา่ ง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้
เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1932 ลว 16 มิ.ย
52 และค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3 โครงการปลูกจิตสานึกรักสามัคคีและเสริม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของ คนใน
ท้องถิ่น

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการปลูก
จิตสานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น เช่น การจัดเวที
ประชาพิจารณ์ การฝึกอบรม ประชุมชี้แจงความ
เข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันค่าดาเนินการ ค่าวัสดุ ค่าป้าย

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่า
พาหนะและทีพ่ กั เอกสารประกอบ การอบรม
ค่าอาคารและเครือ่ งดื่มและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ทีจ่ าเป็นในโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด มท 0310.4
/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
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4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้อง

สถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.)

เพือ่ จ่ายเป็น ค่าอาหารและค่าเครือ่ งดื่ม ค่า
พาหนะในการเดินทาง ค่าดาเนินการ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารประกอบ
การอบรม ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด ปิด การอบรมสัมมนา และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
จาเป็นในโครงการฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด มท 0310.4
/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

280,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ค่าใช้จา่ ยในกิจการศูนย์ อปพร.พระขาว

2 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อจัดวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับศูนย์ อปพร. ค่าตอบ
แทน ค่าเบีย้ เลี้ยงสาหรับ อปพร. ทีไ่ ด้รับคาสั่ง
ให้ไปปฏิบัติหน้าทีต่ ามทีผ่ ู้อานวยการศูนย์
อปพร.ตาบลพระขาว มอบหมาย
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาวสาธารณภัย
เช่นค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึก
อบรม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
20,000

30,000

อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2551
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ
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ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิต

สานึกการทิง้ ขยะแบบคัดแยก ขยะก่อน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

- เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึกการทิง้ ขยะแบบ
คัดแยกขยะก่อนทิง้ ค่าใช้จา่ ยในการจัด
กิจกรรม ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่ม ค่าตอบแทน
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการกาจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน

คลองสวยน้าใส อบต.พระขาว

2 โครงการขุดดินแลกน้า

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการกาจัดผัก
ตบชวาอย่างยั่งยืน คลองสวยน้าใส อบต.
พระขาว ตามหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ อย 0023.1/ว14534 ลงวันที่ 9 ส.ค.
2560 เรือ่ ง ขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ
.2561 เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ
ขุดดินแลกน้าตามหนังสือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่ อย0023.1/ว14534 ลงวันที่ 9 ส.ค.
2560 เรือ่ งขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2561 เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
(บาท)
70,000

60,000

อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ
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ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 โครงการคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการปลูกต้นไม้

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)
-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการฯ เช่น 30,000

อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

การส่งเสริม สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระรชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท.0891.4/ว164 ลว 26
มกราคม 2558
-เพือ่ ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟนิ้ ฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเทีย่ ว และปรับปรุงทัศนียภาพ และ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน และ
เนื่องในวันสาคัญต่างๆ ฯลฯ

30,000
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 -ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและ

พิธีการต่างๆ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับงานรัฐพิธี พิธีการ
ต่างๆ เช่นวันปิยะมหาราช ฯลฯ ในการดาเนิน
การตามภารกิจทีส่ ามารถดาเนินการได้แนว
ทางหลักเกณฑ์ตามทีก่ ฎหมายกาหนด

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา

รัฐพิธี และในวันสาคัญ ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงการจัดกิจ กรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และในวันสาคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ วันเฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่9 (งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
มหาราช) สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ใน ร.9 (งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมมหา
ราชินี)) เป็นค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่ง
ซุ้มถวายพระพร ค่าจัดทาพุม่ ดอกไม้ ค่าใช้จา่ ย
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมร่วมงาน ค่าอาหารและ
เครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ และค่าใช้จา่ ย
อื่นๆทีจ่ าเป็นในโครงการ ฯและสาหรับเป็นค่า
กิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ และกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
150,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

อุดหนุนทีท่ าการปกครองจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
-เพือ่ เป็นค่าสนับสนุนตามโครงการจัดงาน
ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด
ประจาปี 2560

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่ดาเนินการ
อบต.พระขาว

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ,
แผนการศึกษาและแผนชุมชน ฯลฯ

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น ของคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้
นาชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการประชุม
ประชาคม การพัฒนาผู้นาชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพือ่ นาข้อมูลมาจัดเป็น
แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือ่ นาข้อมูลมาจัด
ทาเป้นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/
ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและศึก
ษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพพัฒนาตนเองสู่
การพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน ของ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
อบต.พระขาว สานักปลัด

300,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
และนอกสถานที่
ตามที่โครงการ
กาหนด

อบต. เช่นค่าดาเนินการ ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าพาหนะและที่พกั
เอกสารประกอบการอบรม,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการ ฯลฯ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 เงินเดือน ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าตอบแทน
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เงินประจา
ตาแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-เพื่อจ่ายแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว

4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
- สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
พระขาว เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
พนักงานส่วนตาบล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
เป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัลประจาปี)ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,530,670 อบต.พระขาว สานักปลัด

300,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ -เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้าง (ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70,000
อบต.พระขาว สานักปลัด

6 ค่าเช่าบ้าน

- เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551

114,000

อบต.พระขาว สานักปลัด

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

- เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตาบลผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/161 ลว 13 พ.ค. 2552)

30,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

8 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

- ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆสาเนา
หรือถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในกิจการ
ของ อบต.เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลง
ทะเบียนในการส่ง พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
หรือผู้ช่วยปฏิบัติ ราชการของ อบต.ไปฝึก
อบรมสัมมนา
- ค่าจัดทาแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์
เพือ่ รณรงค์เผยแพร่และสร้างความตระหนัก
ต่างๆ ป้ายรณรงค์หรือสร้างจิตสานึกต่างๆ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กีฬา/กิจกรรมต่างๆ
ตามนโยบายคาสั่งหรือหนังสือสั่งการฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการจ่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
185,000 อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สร้างใดๆ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าขนของ ค่าบริการกาจัดปลวก ค่า
จ้างผู้แสดงแบบ ค่าทาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมายาม (เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย)
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมา
แรงงานทาของ ฯลฯ
- ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ
พิมพ์ วารสาร หนังสือต่างๆ ระเบียบกฎหมาย
เอกสารแนวทางปฏิบัติงาน ของทางราชการ
และเป็นค่าจัดทาวารสารหรือวีดีทัศน์เผยแพร่
กิจกรรม หรือผลการปฏิบัติงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
-ค่าเช่าทีด่ ินวัดสันติการามเพือ่ ใช้เป็นทีท่ าการ
อบต.พระขาว
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-ค่าเบีย้ ประกันภัยรถยนต์ราชการ ของ อบต.พระขาว
(ตามหนังสือ มท0808.2/ว 2633 ลว 14 ส.ค.
2552)
-ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าศาล
ธรรมเนียม ฯลฯ
- ค่าใช้จา่ ยในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีด่ ินสาธารณะ
ประโยชน์ และค่าธรรมเนียมออกหนังสือสาคัญ สาหรับที่
ทีห่ ลวง และการจัดทา แนวเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาหรือปรับปรุงเว็บไซค์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เป็นค่าปรับปรุงดูแลเว็บ
ไซค์ และค่าเช่าค่าต่ออายุการใช้งานเวปไซค์
ของ อบต.พระขาว (รวมถึงการ Update
ข้อมูลดูแลระบบโปรแกรมงานบริการภายใน)
ฯลฯ
9

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

-เพือ่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ ดังนี้

157,238

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-ค่าใช้จ่ายในการรับรอง บุคคล คณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดี่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการด้วยและ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิดอาคารต่างๆ จัดนิทรรศการ ประกวด
การแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
กับงาน ทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
สาหรับงาน ฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายในพิธที างศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดี่ม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร เพื่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าพิธที างศาสนา /ในงานรัฐพิธี และงาน
และงานพิธกี ารต่างๆค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับงานทั้งค่า
ทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

10

โครงการ / กิจกรรม

- ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ทีม่ ีความ
จาเป็นและเหมาะสม

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

11 -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือ ช่วย
เหลือผู้ประสบสาธารณภัย

-เพือ่ เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ทีม่ ีความ
จาเป็นและความเหมาะสม

30,000

อบต.พระขาว สานักปลัด

12 - ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

-เพือ่ ชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

30,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

13 - ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง ของ อบต. เช่นค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ
และค่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นฯลฯ

14 -ค่าใช้จา่ ยในการรับเสด็จ

-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการรับเสด็จ ของ อบต.พระขาว

100,000

อบต.พระขาว สานักปลัด

15 -ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

-เพือ่ เป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ
ตามวาระ และโอกาสทีจ่ าเป็น

10,000

อบต.พระขาว สานักปลัด

50,000

อบต.พระขาว สานักปลัด

16 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ,อาเภอเคลื่อน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการจัด อบต.
ที่ ,จังหวัดเคลื่อนที่
เคลื่อนที่ อาเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อน ฯลฯ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

17 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์
สินเพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือ่ งพิมพ์ดีด
เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ เครือ่ งรับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง พัดลมเครือ่ งปรับอากาศ กล้องวงจรปิด ฯลฯ
ฯลฯ

18 วัสดุสานักงาน

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆ ทีจ่ าเป็น
ต้องใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของทีม่ ีลักษณะคงทน
ถาวร

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

100,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

19 วัสดุงานบ้านงานครัว

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทนี่ อน ปลอก
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม
แก้วน้าจานรอง กระจกเงา น้าดื่ม น้าแข็ง สบู่
ผงซักฟอก น้ายาล้างจานและอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับวัสดุงานบ้านงานครัว

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ทีใ่ ช้สาหรับรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกขยะ
รถบรรทุกน้าเอกประสงค์ รถกระเช้า รถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) รถตักหน้าขุดหลัง รถจักร
ยานยนต์ เครือ่ งตัดหญ้า เครือ่ งพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลายขององค์การบริหารส่วนตาบล
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เครือ่ ง น้ามันจารบี ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

250,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

21 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
การจัดทาป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายต้อนรับ และ
อื่นๆ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ นั และสี
ฟิล์ม สไลด์ รูปสี ค่าปริน๊ ซ์ภาพถ่าย ป้ายไวนิล
เป็นต้น

22 วัสดุคอมพิวเตอร์

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึก สาหรับเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมมโมรีซ่ ิป เมาส์
เครือ่ งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
-เพือ่ เป็นค่าไฟฟ้าของ อบต. สาหรับทีท่ าการ
อบต.พระขาว และค่าไฟฟ้าหอกระจายเสียงไร้สาย
อบต.พระขาวและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.
พระขาว และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ

23 ค่าไฟฟ้า

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

50,000

อบต.พระขาว สานักปลัด

200,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

24 ค่าบริการโทรศัพท์

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น
ค่าเช่าเครือ่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุง
รักษาสาย ฯลฯ

25 ค่าบริการไปรษณีย์

- ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ในการจัดส่ง
หนังสือราชการ หรือพัสดุภัณฑ์ต่างๆ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

10,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

26 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม
เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) ค่า
เทเลกซ์ (TELEX) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์ (internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ
และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จา่ ยเพือ่ ให้ได้
ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ ค่าต่ออายุการใช้งานเว็บไซค์ของ
อบต.และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ่ ให้
ได้รับบริการ และค่าใช้จา่ ยทีต่ ้องชาระพร้อมกัน

27 เครือ่ งถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล
(ขาว - ดา)

เครือ่ งถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล (ขาว - ดา) 1
เครือ่ ง ความเร็วทีก่ าหนดเป็นความเร็วในการถ่าย
ไม่ต่ากว่า 30 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟงั ส์ชั่น
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
ย่อ -ขยาย ได้ ( ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือน มีนาคม 2560 )

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

120,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

28 พัดลม

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
จานวน 10 ตัว ชนิดตั้งพืน้ ขนาดใบพัด 30
นิ้ว ปรับระบบหมุนส่าย ซ้าย -ขวา ได้สามารถ
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับระดับความสูงขึ้นลง
ได้ตามความต้องการขาตั้ง ทาจากเหล็กแข็งแรง
ทนทาน (ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
มาตราฐานครุภัณฑ์)

29 ชุดเครือ่ งเสียงเคลื่อนทีแ่ บบลากจูง

ชุดเครือ่ งเสียงเคลื่อนทีแ่ บบลากจูง
ประกอบไปด้วย -ชุดเครือ่ งเสียงเคลื่อนทีแ่ บบ
ลากจูง ขนาดไม่ต่ากว่า 10 นิ้ว ขนาด 250 วัตต์
- ไมล์ลอย 2 ตัว -สามารถเล่น MP3 FM Player
- ตู้ลาโพงพร้อมแอมป์เอนกประสงค์ในตัว
(ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจ่ากไม่มีในมาตรา
ฐานครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
90,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

10,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

30 โทรทัศน์สีแอล อีดี (LED TV) ขนาดไม่ - เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อีดี (LED
TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว ระดับความ
น้อยกว่า 40 นิ้ว
ละเอียดจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1920 ×
1080 พิกเซล จานวน 1 เครือ่ งๆละ 15,000.เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.พระขาว
( ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือน มีนาคม 2560 )
31 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

-เพือ่ จ่ายเป็นสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพคง
ทนถาวร หรือตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานยืนนาน
ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รายจ่ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ่ จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ีราคาต่อหน่วย หรือต่อ
ชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพือ่ ซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

50,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-เครือ่ งจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพือ่ จ้างที่
ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายทีต่ ้องชาระพร้อมค่าครุภัณฑ์ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ
32 ค่าจ้างทีป่ รึกษา

-ค่าจ้างทีป่ รึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เพือ่ การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างบริหาร
การจัดการระบบต่างๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน
ทีเ่ ป็นกลางเพือ่ เป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

33 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบล -เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ขอ้ มูล
บ้านคลัง
ข่าวสารการซื้อการจ้างของหน่วยกรบริหารราช
การส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ
2561

20,000

อบต.พระขาว สานักปลัด

45,000

อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
34 เงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงาน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 5 อัตรา ดังนี้
จ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
ผอ.กองคลัง,จพง.การเงินและบัญชี,จพง.พัสดุ
จพง.จัดเก็บรายได้, จนท กรเงินและบัญชี
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,489,920 อบต.พระขาว กองคลัง

เช่น เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ ตาม
คุณวุฒิ ที่ กพ.รับรอง เป็นต้น
-เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล ดังนี้ ผอ.กองคลัง
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช. จพง.จัดเก็บรายได้
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทัว่ ไป เช่นเงินเพิม่
ค่าครองชีพชั่วคราว
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
35 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
- สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
พระขาว เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
พนักงานส่วนตาบล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
เป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัลประจาปี)ฯลฯ
โครงการ / กิจกรรม

36 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ -เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 อบต.พระขาว กองคลัง

40,000

อบต.พระขาว

กองคลัง

ราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้าง (ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
37 ค่าเช่าบ้าน

38 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตาบลผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/161 ลว 13 พ.ค. 2552

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
78,000
อบต.พระขาว กองคลัง

20,000

อบต.พระขาว

กองคลัง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

39 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

- ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ สาเนา หรือ
ถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในกิจการ
ของ อบต.เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลง
ทะเบียนในการส่ง พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
หรือผู้ช่วยปฏิบัติ ราชการของ อบต.ไปฝึก
อบรมสัมมนา
- ค่าจัดทาแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์
เพือ่ รณรงคืเผยแพร่และสร้างความตระหนัก
ต่างๆ ป้านรณรงค์หรือสร้างจิตสานึกต่างๆ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กีฬา/กิจกรรมต่างๆ
ตามนโยบายคาสั่งหรือหนังสือสั่งการฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการจ่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.พระขาว กองคลัง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สร้างใดๆ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าขนของ ค่าบริการกาจัดปลวก ค่า
จ้างผู้แสดงแบบ ค่าทาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมายาม (เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย)
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมา
แรงงานทาของ ฯลฯ
40

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง ของ อบต. เช่นค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ
และค่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นฯลฯ

20,000

อบต.พระขาว

กองคลัง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

41 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และ

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดทาแผนทีภ่ าษี และทะเบียน
ทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.พระขาว ทรัพย์สิน สาหรับนาไปใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าจ้างเหมาคัดลอก
ข้อมูลระวางทีด่ ินโฉนด และ น.ส.3 ค่าจ้างเหมา
พนักงานคัดลอกข้อมูล และค่าวัสดุอปุ กรณ์อื่น
ทีจ่ าเป็น ฯลฯ

42 โครงการส่งเสริมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ -เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการดาเนินงานตาม
การจัดเก็บรายได้ของ อบต.
โครงการ ฯ
43 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือ่ งพิมพ์ดีด
เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ เครือ่ งรับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง พัดลมเครือ่ งปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 อบต.พระขาว กองคลัง

10,000

อบต.พระขาว

กองคลัง

35,000

อบต.พระขาว

กองคลัง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.พระขาว กองคลัง

44 วัสดุสานักงาน

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆ ที่
เป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของทีม่ ีลักษณะคงทน
ถาวร

45 วัสดุงานบ้านงานครัว

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม จานรอง
แก้วน้า น้าดื่ม น้ายาขัดห้องน้า ถังขยะ ถุงขยะ
ฯลฯ

5,000

อบต.พระขาว

กองคลัง

46 วัสดุคอมพิวเตอร์

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ่ งพิมพ์คอมพิว เตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ่ งพิมพ์ เลเซอร์
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมมโมรีซ่ ิป
เมาส์ เครือ่ งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ

25,000

อบต.พระขาว

กองคลัง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

47 เก้าอี้สานักงาน

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นวม ขาเหล็ก
หมุนรอบตัว จานวน 1 ตัว
(ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีมาตราฐาน
ครุภัณฑ์)

48 เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์

- เพือ่ จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 × 600
DPI -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 18 หน้า ต่อ
นาที (PPM) - มีหน่วยความจา (MEMORY) ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE)
แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง -สามารถใช้ได้กบั A4 Letter,Legal
Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พืน้ ฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,000
อบต.พระขาว กองคลัง

3,300

อบต.พระขาว

กองคลัง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
1 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ -เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ดังนี้

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000
อบต.พระขาว สานักปลัด

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพือ่
จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุม
ฯลฯ
2.ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการให้ ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใด
ค่าจ้างเหมาแรงงานทาของ ฯลฯ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
2 -วัสดุเครือ่ งแต่งกาย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งแบบ อปพร. ประกอบด้วย
เสื้อ กางเกง ผ้า เครือ่ งแบบยศ และรังดุม ถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.พระขาว สานักปลัด
20,000

3

-วัสดุเครือ่ งดับเพลิง

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครือ่ งดับเพลิง สาหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาะรณภัยใช้ในการดับเพลิง เช่น
ถังดับเพลิง น้ายาดับเพลิง สายดับเพลิง กรวยจราจร
ข้อต่อต่างๆ หรือวัสดุอื่นทีจ่ าเป็นในการดับเพลิง ฯลฯ

40,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

4

-วัสดุอื่น

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่นกระบองไฟกะพริบ กรวย แผงเหล็ก
กั้นเสื้อสะท้อนแสง และอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง

30,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.3 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
1 เงินเดือนพนักงาน ,ค่าตอบแทนพนักงาน -เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินค่าปรับปรุง

จ้าง,เงินเพิม่ ต่างๆของพนักงานจ้าง

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
390,190
อบต.พระขาว สานักปลัด

เงินเดือนสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จานวน
1 อัตรา
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1 อัตรา
-เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป เช่น
เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
- สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบ
แทนกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ พนักงานส่วนตาบล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบคัดเลือก ค่าตอบแทน
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัลประจาปี)ฯลฯ

30,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด
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ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ -เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้าง (ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 )

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.พระขาว สานักปลัด
10,000

4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

- เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตาบลผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/161 ลว 13 พ.ค. 2552)

44,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึก
อบรม สัมมนา หรือการประชุม ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติม ครุภณ
ั ฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
แต่อย่างใด ค่าจ้างเหมาแรงงานทาของ ฯลฯ

20,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตาบลและพนัก
งานจ้าง เป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพ่ กั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

10,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

6

- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
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ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 วัสดุสานักงาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆทีจ่ าเป็น
ต้องใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ เก้าอี้ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิมหรือสิ่งของทีม่ ีลักษณะคงทนถาวร

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
อบต.พระขาว สานักปลัด

8 วัสดุงานบ้านงานครัว

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เข่น
แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วนชาม จานรอง แก้วน้า
น้าดิ่ม น้ายาขัดห้องน้า ถังขยะ ถุงขยะ

6,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

9 อาหารเสริม (นม)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนของ ร.ร.พระขาว (ประชานุเคราะห์)/สพฐ.
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 322 คน ๆ
7.37 บาท จานวน 260 วัน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่
( 10 มิ.ย.2560)
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.พระขาว
จานวน 40 คน ๆ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560) ตามหนังสือ

693,665

อบต.พระขาว

สานักปลัด
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ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4
/ว3301 ลว 14 มิ.ย. 2560) เรื่องซักซ้อมแนวทาง

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทัว่ ไปด้านการศึกษาของ อปท. ปีงบ 2561
10 วัสดุคอมพิวเตอร์

11 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนโรงเรียนวัดพระขาว
(ประชานุเคราะห์)

25,000
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครืง่ อพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรอง
แสงกระดาษต่อเนื่อง เมมโมรีซ่ ิป เมาส์ เครือ่ งอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
1,288,000
-เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระขาว
(ประชานุเคราะห์)/สพฐ.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตามโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักรียน
จานวน 322 คนๆ20 บาท จานวน 200 วัน
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2560) ตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0816.4/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน 2560
เรือ่ งซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ ไปด้านการศึกษาของ อปท
ประจาปี พ.ศ.2561

อบต.พระขาว

สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

71

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.4 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการ
แพทย์ต่างๆ เช่น ปูนขาว น้ายาต่างๆ ผ้าพันแผล
สาลี ยาเวชภัณฑ์ น้ายาตรวจปัสสาวะหาสารเสพ
ติด น้ายาจุลินทรียท์ มี่ ีประสิทธิภาพสูง (EM)
เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000
อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
1 เงินเดือนพนักงาน เงินประจาตาแหน่ง -เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินค่าปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
735,800 อบต.พระขาว สานักปลัด

เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา
ดังนี้ ผอ.กองช่าง นายช่างยา
-เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล ดังนี้ ผอ.กองช่าง
-เพือ่ เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจจานวน 1 ราย
-เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงาน จ้างทัว่ ไป เช่น เงินเพิม่ ค่า
ครองชีพชั่วคราว
- สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ อัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ พนักงานส่วนตาบลค่าตอบแทนคณะกรรม การ สอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง เป็นกรณี

50,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ฯลฯ
3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ -เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
(ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550)
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

4 ค่าเช่าบ้าน

- เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล และผู้มี
มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551

72,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

- เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/161
ลว 13 พ.ค. 2552)

10,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

6 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

- ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ สาเนา
หรือถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในกิจการ ของ
อบต.เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่ง
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. หรือผู้ช่วยปฏิบัติ ราชการ ของ
ของ อบต.ไปฝึกอบรมสัมมนา

100,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

74

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้
ผู้รับจ้างทาการอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างใด ๆ และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ ค่าขนของ
ค่าบริการกาจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าทาเต็นท์
ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าจ้างเหมายาม (เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย)
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทาของ ฯลฯ
7

- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ -เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ของ อบต. เช่นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่า
ทีพ่ กั ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ และค่าอากาศยาน
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ทีจ่ าเป็นฯลฯ

20,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

8

-ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

30,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดที่ดิน ในการ
ดาเนินการรังวัดที่ดิน แบ่งแยกที่ดินที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

ราชการหรือสาธารณประโยชน์

75

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
10 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งถ่ายเอกสาร
โทรศัพท์ เครือ่ งรับสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เครือ่ งคอม พิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง พัดลม เครือ่ งปรับอากาศ
ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
-ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
80,000
อบต.พระขาว สานักปลัด

11 วัสดุสานักงาน

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆ ทีจ่ าเป็น
ต้องใช้สานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่ง
ของทีม่ ีลักษณะคงทนถาวร

20,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น หลอดไฟ
โคมไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ เสาอากาศวิทยุ
หรือโทรทัศน์ หม้อ แปลงไฟฟ้าลาโพง
ไมโครโฟน และอุปกรณ์สาหรับซ่อมแซมไฟฟ้า ฯลฯ

100,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

13 วัสดุงานบ้านงานครัว

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทนี่ อน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าห่ม
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง น้าดื่ม
น้าดื่ม น้าแข็ง สบู่ ผงซักฟอก น้ายาล้างจานและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง กับวัสดุงานบ้านงานครัว

6,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด
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ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
14 วัสดุกอ่ สร้าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ทราย อิฐ
ไม้ สี ตะปู ลวด ค้อน กระเบือ้ ง เหล็ก โถส้วม วัสดุ
และอุปกรณ์ทมี่ ีความจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
เป็นต้น

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 อบต.พระขาว สานักปลัด

15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครือ่ งใช้ต่างๆ เช่น
แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ สายเพลา ตลับ
ลูกปืน หม้อน้า รถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ

80,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

16 วัสดุคอมพิวเตอร์

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อ
ต่อเนื่อง เมมโมรีซ่ ิป เมาส์ เครือ่ งอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

20,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

17 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล

-ความละเอียด 16 ล้านพิเซล
1.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2.ความละเอียดทีก่ าหนดเป็นความละเอียดทีเ่ ซ็นเซอร์
ภาพ (Lmage Sensor) 3.มีระบบแฟลซในตัว

9,000

อบต.พระขาว

สานักปลัด

4.สามารถเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล
เต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก
กล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
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ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
18 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการกาจัดขยะมูลฝอยของ อบต.
พระขาว

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
180,000 อบต.พระขาว
กองช่าง

78

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 วัสดุกฬี า

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกฬี าและวัสดุเกี่ยวกับ
นันทนาการ เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ยบ์ อล ไม้ปิงปอง
ลูกปิงปอง ตะกร้อ ตาข่าย กีฬา นกหวีด ห่วงยาง
นาฬิกาจับเวลา และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการกีฬา ให้แก่
ทุกหมู่บ้าน และศูนย์กฬี าในเขต อบต.พระขาว

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
90,000
อบต.พระขาว สานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.7 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 วัสดุการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น คราด จอบ
เสียบ ปุย๋ พันธ์มื กระถางต้นไม้ ยากาจัดวัชพืช
อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกัน และอื่นๆ และกาจัดสัตว์
ศัตรูพชื และสัตว์ ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
อบต.พระขาว สานักปลัด
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ลาดับ
ที่
3

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.พระขาว สานักปลัด

4

อบต.พระขาว

สานักปลัด

5

อบต.พระขาว

สานักปลัด

6

อบต.พระขาว

สานักปลัด

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.พระขาว

สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.พระขาว สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.พระขาว สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

อบต.พระขาว

สานักปลัด

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.พระขาว
กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.8 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-เพือ่ เป็นค่าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของพนักงาน 160,590 อบต.พระขาว สานักปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ส่วนตาบล ตามกฎกระทรวง ฉบับร่าง (พ.ศ.2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 คือให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้
ประจาปีตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปไม่รวมรายได้
จากพันธบัตรเงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อทุ ิศให้หรือเงินอุดหนุน
(ตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่
13 กันยายน 2533)

2 เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

-เพือ่ เป็นค่าเบีย้ ประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การ

95,427

อบต.พระขาว

สานักปลัด

บริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 และ
ฉบับที่ 3พ.ศ.2542 และตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2543 มาตรา 103 โดยตั้งงบประมาณ จ่าย
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
81

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

