แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
คานา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจสาคัญในการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนการดาเนินงานเป็นกรอบ เป็นตัวกาหนดทิศทางใน
การบริหารถ้าหากไม่มีแผนการดาเนินงานก็จะให้การพัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย ไร้ทิศทาง ไม่เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีที่ได้กาหนดไว้
ดังนั้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อบริหารแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1






บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 2
 บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.01)
 บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02)
 บัญชีจานวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่จะดาเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การ
ติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
การดาเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพั ฒนาที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
2. เพื่ อให้ แนวทางในการดาเนิน งานในปีง บประมาณนั้น ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. เพื่อ ให้ มีก ารประสานและบู รณาการการท างานกับ หน่ ว ยงานและจาแนกรายละเอี ย ด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
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1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นารวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนิ นงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนิ นงานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดาเนิ นงาน

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนการดาเนิ นงาน
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ๆ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อเป็นการประสานงานแผนงาน/โครงการ รวมถึงการบูรณาการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทาให้เกิดการดาเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

1.5 ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 26 และข้อ 27 กาหนดให้ แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้ นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น หากคาดว่าจะดาเนินการจัดทาไม่แล้ว
เสร็จภายในกาหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
******************************
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ส่วนที่ 2
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บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวน
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการทีด่ ี
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
รวม

แบบ ผด.01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7
1
2
2
3
15

46.67
5.56
14.29
40.00
20.00
22.06

3,576,850
50,000
45,000
76,000
195,000
3,942,850

52.56
2.62
0.10
29.69
15.79
7.05

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

4
1
5

66.67
16.67
41.67

140,000
28,000
105,000

37.33
9.03
15.33

สานักปลัด
สานักปลัด

6
6

13.04
13.04

1,612,300
1,612,300

67.80
67.80

สานักปลัด/กองคลัง
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ยุทธศาสตร์
แผนงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทัง้ สิ้น

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวน
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
งบประมาณ

แบบ ผด.01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1
1

11.11
7.69

12,000
12,000

3.16
0.21

สานักปลัด

3
3
30

7.69
6.67
15.08

350,000
350,000
6,022,150

1.29
1.21
6.39

กองช่าง
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการกีฬาเด็กเล็กและครอบครัว - เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็กและ 14,000
อบต
ครอบครัว
อบต.
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16,000
อบต.
อบต.
3 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน - จัดอบรมการป้องกันและ
35,000
อบต.
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจาก
อบต.
จากอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดการ
651,450
ศพด.
การบริหารสถานศึกษา
เรียนการสอน และการจัด
อบต.
อบต.ผักขวง
การศึกษา ศพด.อบต.ผักขวง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ผักขวง

หน้า 6

แบบ ผด.02

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

1

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
5 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน จานวน
5 โรงเรียน

แบบ ผด.02

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
870,000
อบต.
สานักงานปลัด
อบต.

6 อาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ผักขวง

174,400
อบต.

อบต.

สานักงานปลัด

7 อาหารกลางวันโรงเรียน

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน
จานวน 5 โรงเรียน

1,816,000
อบต.

อบต

สานักงานปลัด
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2

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

แบบ ผด.02

1.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค
- ดาเนินการป้องกันและควบคุม 50,000
หมู่ที่ 1-16 สานักงานปลัด
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตาบลผักขวง
อบต.
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ
ผู้พิการ
2 โครงการรักปลอดภัย
- จัดกิจกรรมตามโครงการ
อย่าไว้ใจเอดส์
รักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25,000
อบต.
สานักงานปลัด
อบต
20,000
อบต.
สานักงานปลัด
อบต.
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3

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

แบบ ผด.02

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมการป้องกัน - จัดอบรมการป้องกัน ละเมิด 20,000
อบต.
สานักงานปลัด
ละเมิด และการกระทา
และการกระทาความรุนแรงต่อ
อบต.
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เด็กและสตรี
2 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมด้านการพัฒนา
56,000
อบต.
สานักงานปลัด
(ชราบาล) ตาบลผักขวง
คุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพ
อบต.
อาเภอทองแสนขัน จังหวัด ผู้สูงอายุ
อุตรดิตถ์ ประจาปี 2563
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4

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
1.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการการแข่งขันกีฬา
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ประชาชนตาบลผักขวง
ของประชาชนตาบลผักขวง
2 งานพระยาพิชัยดาบหักและ - อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ทองแสนขัน งานพระยาพิชัยดาบหัก
ประจาปี 2563
และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
3 งานประจาปีของดีอาเภอ
ทองแสนขันประจาปี 2563 ทองแสนขันงานประจาปีของดี

แบบ ผด.02

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก 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.
สานักงานปลัด
อบต.

30,000
อบต.

อาเภอฯ

สานักงานปลัด

65,000
อบต.

อาเภอฯ

สานักงานปลัด

อาเภอทองแสนขันประจาปี 2563
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5

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการขับขี่ปลอดภัย
- จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย
25,000
อบต.
สานักงานปลัด
เสริมสร้างวินัยจราจร
เสริมวินัยจราจร
อบต.
2 โครงการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ - เพือ่ กาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ภารกิจการควบคุมไฟป่า
การฝึกอบรม การเตรียมความ
พร้อมในการควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน
3 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ - จัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
บริเวณหน้าทีท่ าการองค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง
4 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ - จัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
บริเวณหน้าทีท่ าการองค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง

50,000
อบต.

อบต.

สานักงานปลัด

30,000
อบต.

อบต.

สานักงานปลัด

35,000
อบต.

อบต.

สานักงานปลัด
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6

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

แบบ ผด.02

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันและแก้ไข
- จัดกิจกรรมด้านการป้องกัน
28,000
อบต.
สานักงานปลัด
ปัญหายาเสพติด ประจาปี และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบต.
งบประมาณ พ.ศ. 2563
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7

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการทีด่ ี
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการเลือกตั้ง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
1,502,300
อบต.
สานักงานปลัด
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
การดาเนินโครงการเลือกตั้ง
อบต.
ผู้บริหารท้องถิ่นตาบลผักขวง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง
2 โครงการอบรมคุณธรรม
- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 24,000
อบต.
สานักงานปลัด
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
อบต.
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
พนักงานส่วนตาบล
ของ อบต.ผักขวง
พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง
ประจาปีงบประมาณ 2563
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

แบบ ผด.02

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการอบรมเพือ่ พัฒนา
- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ 35,000
อบต.
สานักงานปลัด
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล
บริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
พนักงานส่วนตาบล
ของ อบต.ผักขวง
พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง
ประจาปีงบประมาณ 2563
4 โครงการอบรมเสริมสร้าง
- จัดการอบรมเสริมสร้าง
20,000
อบต.
สานักงานปลัด
การป้องกันและการปราบปราม การป้องกันและปราบปราม
อบต.
การทุจริตในการปฏิบัติงาน การทุจริตในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
5 โครงการจัดเก็บภาษีและ
- การเก็บภาษีนอกสถานที่
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เพือ่ ให้สามารถเก็บภาษีได้มี
นอกสถานทีป่ ระจาปี 2563 คุณภาพมากขึ้น
6 โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษีและ - การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปี ทรัพย์สินเพือ่ เป็นข้อมูลใน
งบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดเก็บภาษี

แบบ ผด.02

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,000
อบต.
กองคลัง
อบต.

30,000
อบต.

ตาบลผักขวง

หน้า 15

กองคลัง

10

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - ดาเนินการปลูกป่า
พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2563

แบบ ผด.02

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12,000 พืน้ ที่ ต.ผักขวง สานักงานปลัด
อบต.

หน้า 16

11

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 150,000
อบต.
กองช่าง
ระบบประปาองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อบต.
ส่วนตาบลผักขวง
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ
100,000
โรงจอดรถองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อบต.
ส่วนตาบลผักขวง
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและ
100,000
หลังคาและฝ้าเพดานหอประชุม ฝ้าเพดานหอประชุมองค์การ
อบต.
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง บริหารส่วนตาบลผักขวง

อบต.

กองช่าง

อบต.

กองช่าง

หน้า 17

12

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่
ครุภัณฑ์
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
11,000
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
5,500.- บาท

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

หน้าที่ 18

แบบ ผด.02/1

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานธุรการ
งานบุคลากร
สานักปลัด

1

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
5,500
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จานวน 1 ตู้ ๆ ละ
5,500.- บาท
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
5,500
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จานวน 1 ตู้ ๆ ละ
5,500.- บาท

แบบ ผด.02/1

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานป้องกันฯ
สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานการศึกษา
สานักปลัด

หน้าที่ 19

2

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
ครุภัณฑ์
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
11,000
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
5,500.- บาท

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

หน้าที่ 20

แบบ ผด.02/1

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด

3

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่องพิมพ์ Multifunction
9,000
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกาหนด
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
9,000.- บาท
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่องพิมพ์ Multifunction 15,000
เลเซอร์ หรือ LED สี
เลเซอร์ หรือ LED สี
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกาหนด
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
15,000.- บาท

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

อบต.ผักขวง

หน้าที่ 21

แบบ ผด.02/1

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานธุรการ
สานักปลัด

งานบุคลากร
สานักปลัด

4

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ 22,000
งานประมวลผล แบบที่ 1
งานประมวลผล แบบที่ 1
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกาหนด
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
22,000.- บาท
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่องพิมพ์ Multifunction
9,000
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกาหนด
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
9,000.- บาท

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

อบต.ผักขวง

หน้าที่ 22

แบบ ผด.02/1

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

กองคลัง

5

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่
ครุภัณฑ์
5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3

6 เครื่องสารองไฟฟ้า

รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
6,300
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกาหนด
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
6,300.- บาท
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
5,000
800 VA ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
กาหนด จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 2,500.- บาท

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

อบต.ผักขวง

หน้าที่ 23

แบบ ผด.02/1

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

กองคลัง

6

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
ครุภัณฑ์
1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์

รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
700
เอนกประสงค์ ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
กาหนด จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 700.- บาท

3. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
1 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร

รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 99,000
จานวน 3 ชุด ๆ ละ
33,000.- บาท ประกอบด้วย
ชุดดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง
รองเท้าบูต๊ ดับเพลิง หมวก
ดับเพลิง และฮู๊ตดับเพลิง

แบบ ผด.02/1

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานป้องกันฯ
สานักปลัด
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
(บาท)
1 รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง 1,288,000
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุด
กาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
คุณลักษณะตามบัญชีราคา

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ผักขวง

แบบ ผด.02/1

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานการศึกษา
สานักปลัด

มาตรฐานของสานักงบประมาณ

จานวน 1 คัน ๆ ละ
1,288,000.- บาท
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