คํานํา
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผน
ดําเนินงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ นั้น
สําหรับแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น องคการบริหาร สวนตําบล
บานกุม ไดร วบรวมแผนงาน/โครงการพั ฒนา แยกตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบานกุม
แนวทางการพัฒ นาดานตางๆ เพื่อความสะดวกในการติดตามและการประเมินผลแผนของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น และการตรวจสอบของภาคประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นกุ ม หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า แผนการดํ า เนิ น งานนี้ จะทํ า ให
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการมากขึ้น และเปนแนวทางของการมีสวนรวมเพื่อตอบสนองตอ
ปญหาความตองการของประชาชนตอไป

งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ 1
บทนํา
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1
1-2
2-3
3

สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2563
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

4-5
6 –30
31-37
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สวนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 26 และ ขอ 27กําหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท อ งถิ่ น รวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยราชการส ว นกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํา
ร า งแผนการดํ า เนิ น งานเสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น เมื่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พิ จ ารณา
รางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผน
การดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมี จุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้น
เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการดํานินงาน
2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่ม เติมขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกิดจากการจายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.3 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่อ งคก รปกครองส ว นท องถิ่ น ดํ าเนิ น การเองโดยไมใ ช
งบประมาณ (ถามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม
ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวตอ...
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คาบเกี่ ย วตอเนื่องระหว า งองคกรปกครองสว นทองถิ่น ) โดยใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น ตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทําแผนพัฒ นาทอ งถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นา
ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น หน ว ยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภ าค รัฐวิส าหกิจ และ หนว ยงานอื่น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่นพิจ ารณารางแผนการดําเนิน งาน แลวเสนอผูบริห ารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว สามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานได 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลบานกุม เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
บานกุม ซึ่งประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมของ อบต.บานกุม และโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่จะดําเนินการในพื้นที่ อบต.บานกุม
2. การจั ดทํ า รา งแผนการดํ า เนิน งาน คณะกรรมการสนั บ สนุน การจัดทําแผนพัฒ นาองคการ
บริหารสวนตําบลบานกุม จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ อบต.บานกุม
และหนวยงานตางๆ จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลบานกุม และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกุม พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกุม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยเคาโครงแผนการดําเนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย
1.1 บทนํา
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น (แบบ ผด. 02/1)
3. การประกาศ...

3
3. การประกาศใช แผนการดํ าเนินงาน เมื่อนายกองคการบริห ารสวนตําบลบานกุม ใหความ
เห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอย
30 วัน
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนา ในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ
3. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายในแตละป
4. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงาน โครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลบานกุม

สวนที่ 2...

สวนที่ 1

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชนของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

4
3

7.02
5.26

166,000
797,000

1.15
5.53

7

12.28

963,000

6.69

4
1
4
3
12

7.02
1.75
7.02
5.26
21.05

89,000
90,000
84,000
7,096,000
7,359,000

0.62
0.62
0.58
49.26
51.09

รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานงบกลาง
รวม
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จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
หนวยดําเนินงาน
งบประมาณทั้งหมด

สํานักปลัด
กองชาง

สํานักปลัด
กองชาง

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ
5.1 แผนงานการเกษตร
รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสงเสริมการทองเที่ยว
7.1 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

9
6
15

15.79
10.53
26.32

3,274,920
160,000
3,434,920

22.74
1.11
23.85

กองการศึกษาฯ

13
13

22.81
22.81

495,000
495,000

3.44
3.44

กองสาธารณสุขฯ

1
1

1.75
1.75

20,000
20,000

0.14
0.14

สํานักปลัด

7
7

12.28
12.28

2,032,000
2,032,000

14.11
14.11

กองชาง

2
2
57

3.51
3.51
100.00

100,000
100,000
14,403,920

0.69
0.69
100.00

สํานักปลัด

5

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
หนวยดําเนินงาน
งบประมาณทั้งหมด

สวนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกุ่ม อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ บริการเพื่อประโยชนของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

130,000

ดาเนินการ
หมูท่ ี่ 1-6

สานักปลัด

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับบุคลากร อบต.
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
หน้า 56 ข้อ 7)

อบรมให้ความรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับบุคลากร อบต.

10,000

อบต.บ้านกุม่

สานักปลัด

3 โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
อบต.บ้านกุม่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
หน้า 55 ข้อ 4)

อบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากร
อบต.บ้านกุม่

10,000

อบต.บ้านกุม่

สานักปลัด
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

ที่
กิจกรรม
1 โครงการจัดการเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ จัดการเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และ
สมาชิกสภาท้องถิน่ ตาบลบ้านกุม่
และสมาชิกสภาท้องถิน่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
หน้า 59 ข้อ 17)

สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกุ่ม อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ บริการเพื่อประโยชนของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
อุดหนุนโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

16,000

หน่วยดาเนินการ

ดาเนินการ
ทีว่ า่ การอาเภอ
สองพีน่ ้อง ชัน้ 2

อบต.ดอนมะนาว

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
หน้า 64 ข้อ 33)
รวม

166,000
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

ที่
4 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกุ่ม อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ บริการเพื่อประโยชนของประชาชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ

รวม

หน่วยดาเนินการ

334,000

ดาเนินการ
อบต.บ้านกุม่

กองช่าง

กว้าง 5.5 เมตร ยาว 8 เมตร
(รายละเอียดตามที่ อบต.กาหนด)

347,000

อบต.บ้านกุม่

กองช่าง

รือถอน ตกแต่ง ทาสี ติดตังใหม่
ติดตังแทนของเดิม ฯลฯ
(รายละเอียดตามที่ อบต.กาหนด)

116,000

อบต.บ้านกุม่

กองช่าง

กิจกรรม
กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร
สูงเฉลีย่ 3 เมตร (รายละเอียดตามที่
อบต.กาหนด)

797,000
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

ที่
1 โครงการถมดินบริเวณด้านหลัง
ห้องประชุม อบต.บ้านกุม่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
หน้า 74 ข้อ 14)
2 โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกุม่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
หน้า 72 ข้อ5)
3 โครงการปรับปรุงห้องนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกุม่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
หน้า 73 ข้อ 8)

สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่

ที่
1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณดาน
การจราจร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 77 ขอ 5)

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุอุปกรณจราจร เชน
ไฟกระพริบจราจร สัญญาณไฟระพริบ
ปายเตือน/ปายจราจร กระจกสอง
ทางโคง ฯลฯ

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ทองถนนในชวงเทศกาลปใหม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 76 ขอ 2)

ตั้งจุดใหบริการประชาชน ในชวง
เทศกาลปใหม ระยะเวลา 7 วัน

7,000

ศูนย อปพร.
หนาวัดบางสะแก

สํานักปลัด

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางทองถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 76 ขอ 3)

ตั้งจุดใหบริการประชาชน ในชวง
เทศกาลสงกรานต ระยะเวลา 7 วัน

7,000

ศูนย อปพร.
หนาวัดบางสะแก

สํานักปลัด

25,000

ดําเนินการ
ภายในตําบล
บานกุม

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

9

พ.ศ. 2563

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

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ

แบบ ผด. 02

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
4 โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําป 2563
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 80 ขอ 12)
(อุดหนุน ศอ.ปส.จ.สพ.)
รวม

กิจกรรม
การฝกอบรม การสัมมนาใหความรู
จัดกิจกรรมรณรงค

50,000

สถานที่
ดําเนินการ
ภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี

89,000
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หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ

แบบ ผด. 02

ศอ.ปส.จ.สพ.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
กิจกรรม
1 โครงการติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล
ติดตั้งไฟแสงสวางพลังงานแสงอาทิตย
ภายในตําบลบานกุม
หลอดไฟชนิด LED เสาไฟสูง 6 เมตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
หนา 82 ขอ 2)
รวม

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 4

90,000

90,000
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หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ

แบบ ผด. 02

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับผูวางงาน
และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่
ตําบลบานกุม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 118 ขอ 4)

กิจกรรม
อบรบใหความมรูเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับอาชีพ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 85 ขอ 7)
3 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 83 ขอ 3)

สถานที่

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

30,000

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

สํานักปลัด

อบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพกับผูสูงอายุ

45,000

อบต.บานกุม

สํานักปลัด

1. ใหความรูการปองกันโรคเอดส
2. ใหความรูการตั้งครรภกอนวัยอันควร
3. ใหความรูเกี่ยวกับการวางแผน
ครอบครัว

4,000

อบต.บานกุม

สํานักปลัด
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พ.ศ. 2563

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

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินน
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
4 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 84 ขอ 5)
รวม

กิจกรรม
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการสราง
ความสัมพันธในครอบครัว

สถานที่

ดําเนินการ
5,000 อบต.บานกุม

84,000

13

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินน
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ

แบบ ผด. 02

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 88 ขอ 1)

กิจกรรม
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 88 ขอ 2)
3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 88 ขอ 3)
รวม

สถานที่

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

6,200,000

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

สํานักปลัด

จายเบี้ยยังชีพคนพิการ

890,000

อบต.บานกุม

สํานักปลัด

จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

6,000

อบต.บานกุม

สํานักปลัด

7,096,000
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พ.ศ. 2563

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

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.4 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
กิจกรรม
1 อุดหนุนในการขยายเขตไฟฟาของ ขยายเขตไฟฟา
ศูนยพัฒนเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานกุม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 91 ขอ 8)
2 โครงการวันเด็กแหงชาติ
จัดกิจกรรม เลนเกมส ตางๆ พรอม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของแจกรางวัล
หนา 92 ขอ 10)
3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน

300,000

ดําเนินการ
ศพด.
วัดรางบัวทอง

30,000

อบต.บานกุม

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
จํานวน 3 ศูนย ศาสนาและวัฒนธรรม
สนับสนุนคาอาหารกลางวัน

294,000
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ
3.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
- คาจัดการเรียนการสอน

- คาใชจายในการจัดการศึกษา

กิจกรรม
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและของเลน
เสริมพัฒนาการ

- คาหนังสือเรียน
- คาอุปกรณการเรียน
- คาเครื่องแบบนักเรียน
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 89 ขอ 3)
4 โครงการสรางสนามเด็กเลน
ดําเนินการจัดทําฐานการเรียนรูตามแบบ
สรางปญญา
ของกรมฯ อยางนอย ศพด. ละ 1 ฐาน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 92 ขอ 9)

102,000

หนวยดําเนินการ

ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
จํานวน 3 ศูนย ศาสนาและวัฒนธรรม

67,800

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
จํานวน 3 ศูนย ศาสนาและวัฒนธรรม

50,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
จํานวน 3 ศูนย
ศาสนาและวัฒนธรรม
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ
3.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
กิจกรรม
5 โครงการสานสัมพันธ ศูนยพัฒนา ชี้แจงทําความเขาใจกับผูปกครอง
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน (ปฐมนิเทศ, บัณฑิตนอย) และสงเสริม
ตําบลบานกุม
การแสดงออกของเด็ก
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 93 ขอ 12)
6 คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสําหรับ จัดซื้ออาหารเสริมนมใหกับโรงเรียน
เด็กศูนยพัฒฯเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 3 โรงเรียน และศูนยพัฒนา
บานกุม และเด็กนักเรียนโรงเรียน เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย
สังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่อบต.บานกุม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 90 ขอ 5)

30,000

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

861,120 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
จํานวน 3 ศูนย ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
จํานวน 3 โรงเรียน
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ
3.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
กิจกรรม
7 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนคาอาหารกลางวัน จํานวน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
3 โรงเรียน
อบต.บานกุม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 91 ขอ 7)

1,440,000

หนวยดําเนินการ

ดําเนินการ
รร.วัดรางบัวทอง
กองการศึกษา
รร.วัดบางสะแก ศาสนาและวัฒนธรรม
รร.วัดสวางอารมณ

8 โครงการเรียนรูตามธรรมนําชีวิต
จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ สนทนาธรรม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ถือศีล ปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนา
หนา 96 ขอ 18)

50,000

วัดรางบัวทอง

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

9 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบรมคุณธรรมและจริยธธรม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 สําหรับเด็กนักเรียน
หนา 95 ขอ 17)

50,000

วัดในเขต
อบต.บานกุม

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม

3,274,920
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ
3.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.บานกุม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 99 ขอ 3)

กิจกรรม
แขงขันกีฬาเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย มีกิจกรรม
จํานวน 5 กิจกรรม
1. สงบอลขามหัว 2. บอลลอดใตขา
3. พาไขเดินในชอน 4. โยนบอลลงหวง
5. ขวางบอล

30,000

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

2 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม
สงตัวแทนนักกีฬาเขารวม ประมาณ
การแขงขันระหวาง อปท.
45 คน อปท.ในเขตอําเภอสองพี่นอง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 99 ขอ 1)

30,000

อปท.ในเขต
อําเภอสองพี่นอง

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

3 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย จัดกิจกรรมเตนแอโรบิค โดยมีพนักงาน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 /ประชาชน /และเยาวชนเขารวม
หนา 99 ขอ 2)

10,000

อบต.บานกุม

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
4 โครงการจัดกิจกรรมงานประเณี
แหเทียนวันเขาพรรษา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 101 ขอ 8)

กิจกรรม
แหเทียนพรรษา จํานวน 4 วัด
1. วัดรางบัวทอง
2. วัดบานโพธิ์
3. วัดสวางอารมณ
4. วัดบางสะแก

30,000

หนวยดําเนินการ

ดําเนินการ
1. วัดรางบัวทอง
กองการศึกษา
2. วัดบานโพธิ์
ศาสนาและวัฒนธรรม
3. วัดสวางอารมณ
4. วัดบางสะแก

5 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี สาธิตการใชวัสดุจากธรรมชาติมา
วันลอยกระทง
ประดิษฐกระทง พรอมใหผูเขารวม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประดิษฐกระทงใชเอง
หนา 100 ขอ 4)

10,000

หองประชุม
อบต.บานกุม

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

6 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
วันสงกรานต
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 100 ขอ 5)

50,000

อบต.บานกุม

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม

160,000
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1

2

โครงการทองถิ่นไทยใสใจ
ความสะอาด คนในชาติมีสุข
(โครงการนาบานนามอง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 112 ขอ 22)

โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน อยางเขมแข็ง
และยั่งยืน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 112 ขอ 21)
3 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล
และน้ําเสีย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 113 ขอ 23)

กิจกรรม
1. อบรมใหความรู
2. กิจกรรมทําความสะอาดหนาบาน
บริเวณถนนสาย 3351

งบประมาณ

สถานที่

หนวยดําเนินการ

ดําเนินการ
เขต อบต. กองสาธารณสุขและ
บานกุม สิ่งแวดลอม

30,000

1. อบรมใหความรู
2. คัดกรองครัวเรือนกลุมเสี่ยงที่ขาดสาร
ไอโอดีน

20,000

หองประชุม กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม

1. อบรมใหความรู
2. กิจกรรมกําจัดขยะในแมน้ําลําคลอง
ในเขต อบต.บานกุม

20,000

เขต อบต. กองสาธารณสุขและ
บานกุม สิ่งแวดลอม
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พ.ศ. 2563

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

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ

สถานที่

หนวยดําเนินการ

ที่
4 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงของประชากร
กลุมเสี่ยง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 106 ขอ 3)

กิจกรรม
1. คัดกรองผูปวย เบาหวาน ความดันสูง
2. ใหความรู

ดําเนินการ
หองประชุม กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม

5 โครงการบานกุมสุขภาพดีดวยวิถี
แพทยแผนไทย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 107 ขอ 7)

อบรบใหความรูเชิงปฏิบัติการดาน
แพทยแผนไทย

30,000

หองประชุม กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม

6 โครงการปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดโรคเอดส และอบรมให
ความรูโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 106 ขอ 4)

อบรมใหความรูกลุมเสี่ยง

10,000

หองประชุม กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม

40,000
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พ.ศ. 2563

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

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
7 โครงการเฝาระวังพิษจากสารกําจัด
ศัตรูพืช สงเสริมความรูเรื่องการใช
สารเคมีอยางถูกวิธี
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 109 ขอ 12)

กิจกรรม
อบรมใหความรูผูใชสารเคมีในตําบล
บานกุม

8 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 114 ขอ 26)

- อบรมใหความรูเกี่ยวกับไอโอดีนให
หญิงตั้งครรภ
- อบรมใหความรูเรื่องโรคหนอนพยาธิ
- อบรมใหความรูเรื่องเอดส

9 โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและ
1. อบรมใหความรู
การนําวัสดุเหลือใชนํากลับมาใชใหม (3R) 2. ทํากิจกรรม 5 ส.
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
3. ทํากิจกรรม 3 R
หนา 184 ขอ 3)

งบประมาณ

สถานที่

หนวยดําเนินการ

ดําเนินการ
หองประชุม กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม

30,000

120,000

หองประชุม กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม

60,000

หองประชุม กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม/ สิ่งแวดลอม
พื้นที่ตําบล
บานกุม
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พ.ศ. 2563

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

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ

สถานที่

หนวยดําเนินการ

ที่
10 โครงการรณรงคและปองกันโรคระบาด
ตามฤดูกาล
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 111 ขอ 18)

กิจกรรม
ดําเนินการอบรมโรคระบาดที่เกิดขึ้น

ดําเนินการ
50,000
ในเขต กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม

11 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
โดยการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 98 ขอ 1)

1. อบรมใหความรู
2. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

30,000

หองประชุม กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม

12 โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดใหมี
มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 113 ขอ 24)

สงเสริม อบรมใหความรู แมคาในตลาด
ในเขต อบต.บานกุม

10,000

ตลาดในเขต กองสาธารณสุขและ
อบต.บานกุม สิ่งแวดลอม
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

งบประมาณ

กิจกรรม

13 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 112 ขอ 19)
รวม

1. อบรมใหความรูแกผูเปนอาสาสมัคร
ฉีดยาพิษสุนัขบา
2. จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา

สถานที่

หนวยดําเนินการ

ดําเนินการ
ทุกหมูบาน กองสาธารณสุขและ
ภายในเขต สิ่งแวดลอม
ตําบลบานกุม

45,000

495,000
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พ.ศ. 2563

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

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1 โครงการสงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 119 ขอ 1)

รวม

กิจกรรม
อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ
การทําปุยหมักหรือปุยอินทรีย

20,000

20,000
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ดําเนินการ
อบต.บานกุม

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ
5.1 แผนงานการเกษตร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

แบบ ผด. 02

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดของโครงการ/

งบประมาณ

สถานที่

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

ที่
กิจกรรม
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ระยะทาง 160 เมตร
จากบริเวณที่นานายประจักษ ครุฑใจกลา หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร
ถึงบริเวณบานนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีแกว (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด)
หมูที่ 6
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 195 ขอ 7)

ดําเนินการ
282,000
จากบริเวณที่นา
กองชาง
นายประจักษ ครุฑใจกลา
ถึงบริเวณบาน
นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีแกว
หมูที่ 6

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ระยะทาง 160 เมตร
จากรอยตอถนน คสล.บริเวณที่นา
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร
นายถาวร งามดี ถึงบริเวณบาน
(รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด)
นายจําลอง กองมวง หมูที่ 5
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 162 ขอ 113)

282,000
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จากรอยตอถนน กองชาง
คสล.บริเวณที่นา
นายถาวร งามดี
ถึงบริเวณบาน
นายจําลอง กองมวง
หมูที่ 5

พ.ศ. 2563

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

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดของโครงการ/

งบประมาณ

สถานที่

242,000

ดําเนินการ
หมูที่ 1

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2562

ที่
3 โครงการกอสรางประตูปด - เปดทอ
ระบายน้ํา บริเวณหนาบาน
นายสมพล อดิศรมลกิจ หมูที่ 1
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 174 ขอ 151)

กิจกรรม
กอสรางประตูปด - เปดทอระบายน้ํา
(รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด)

4 โครงการซอมแซมถนน โดยการลงลูกรัง
พรอมปรับเกลี่ยสายคันคลองทองพันชั่ง
(ฝงใต) หมูที่ 1 ถึง หมูที่ 5
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 128 ขอ 18)

ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 3,200 เมตร
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 896 ลูกบาศกเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด)

467,000

หมูที่ 1 ถึง
หมูที่ 5

กองชาง

5 โครงการซอมแซมถนนสายสวนนก
โดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย
หมูที่ 1 - หมูที่ 5
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 131 ขอ 27)

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)

343,000

หมูที่ 1 หมูที่ 5

กองชาง
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6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
6 โครงการปรับปรุงขยายไหลทาง
สายวัดบานโพธิ์ หมูที่ 3
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 141 ขอ 56)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ผิวจราจรกวาง 0.60 เมตร ระยะทาง 400 เมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)

7 โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงลูกรัง ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ฐานกวางเฉลี่ย 6 เมตร
พรอมปรับเกลี่ยสายคันคลองบานกุมใต สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร ระยะทาง 250 เมตร
(ฝงใต) จากบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด)
หมูที่ 2 ถึงบริเวณที่นา
นายชําเรือง คลายสุบรรณ หมูที่ 6
ชวงที่ 1 บริเวณที่นา นส.กานดา คําหอมกุล
ชวงที่ 2 บริเวณที่นา นายวีระ คลายจินดา
หมูที่ 2
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 138 ขอ 47)
รวม

งบประมาณ

สถานที่

200,000

ดําเนินการ
หมูที่ 3

216,000

กองชาง

จากบริเวณที่นา
กองชาง
นางเฉลา นิยมทอง
หมูที่ 2 ถึงบริเวณที่นา
นายชําเรือง คลายสุบรรณ
หมูที่ 6
ชวงที่ 1 บริเวณที่นา
นส.กานดา คําหอมกุล
ชวงที่ 2 บริเวณที่นา
นายวีระ คลายจินดา
หมูที่ 2

2,032,000
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6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกุ่ม อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
กิจกรรม
1 โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืช กาจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลอง
ในแม่นาและลาคลองภายในตาบล โดยใช้สารกาจัดวัชพืช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
หน้า 187 ข้อ 1)
2 โครงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย บารุงปุ๋ย
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 และดูแลรักษาต้นไม้ ถนนสาย 3351
หน้า 188 ข้อ 6)
รวม

80,000

20,000

ดาเนินการ
คลองในเขต
ตาบลบ้านกุม่

ริมถนนสาย
3351

100,000
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7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.1 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

แบบ ผด 2

สานักปลัด

สานักปลัด

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1 เกาอี้สํานักงานแบบชนิดขาเหล็ก
ชุมโครเมี่ยม มีลอเลื่อน มีพนักพิง
และทาวแขน สามารถปรับระดับ
ขึ้นลงไดแบบไฮโดรลิก จํานวน 1 ตัว

รายละเอียดของครุภัณฑ
แบบชนิดขาเหล็กชุมโครเมี่ยม มีลอเลื่อน
มีพนักพิงและทาวแขน สามารถปรับ
ระดับขึ้นลงได แบบไฮโดรลิก

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงานรับ

(บาท)
3,500

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

ผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

2 เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม
ชนิดมือโยก จํานวน 1 เครื่อง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 211 ขอ 21)

ชนิดมือโยก
1. เปนชนิดสันหวงพลาสติก ขนาดไม
นอยกวา 21 หวง
2. เขาเลมไดหนาไมนอยกวา 2 นิ้ว
3. เขาเลมขนาดความยาวเอกสาร
กระดาษ A4
4. ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสาร
และรูเจาะได

12,000

อบต.บานกุม

สํานักปลัด

3 พัดลมติดผนัง จํานวน 5 ตัว

พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว

8,500

หองประชุม
อบต.บานกุม

สํานักปลัด

รวม

24,000
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ครุภัณฑ

แบบ ผด 2/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1 เกาอี้สํานักงานแบบชนิดขาเหล็ก
ชุมโครเมี่ยม มีลอเลื่อน มีพนักพิง
และทาวแขน สามารถปรับระดับ
ขึ้นลงไดแบบไฮโดรลิก จํานวน 1 ตัว
รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ
แบบชนิดขาเหล็กชุมโครเมี่ยม มีลอเลื่อน
มีพนักพิงและทาวแขน สามารถปรับ
ระดับขึ้นลงได แบบไฮโดรลิก

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)
3,500

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

3,500
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ครุภัณฑ

แบบ ผด 2/1

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดของครุภัณฑ

ที่
1 รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี
คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
ของสํานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 215 ขอ 38)
รวม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยดําเนินการ

(บาท)
48,500

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

กองคลัง

48,500
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2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 2/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 208 ขอ 7)

2 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 6 เครื่อง

รายละเอียดของครุภัณฑ
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
คุณลักษณะพื้นเปนไปตามตามที่กําหนด
ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขนาด 800 AV (480 watts)
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
คุณลักษณะพื้นเปนไปตามตามที่กําหนด
ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยดําเนินการ

(บาท)
60,000

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

สํานักปลัด

15,000

อบต.บานกุม

สํานักปลัด
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3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 2/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดของครุภัณฑ

ที่
3 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
คุณลักษณะพื้นเปนไปตามตามที่กําหนด
(smart card reader)
ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
จํานวน 2 เครื่อง
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หนา 212 ขอ 27)
รวม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยดําเนินการ

(บาท)
1,400

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

กองคลัง

76,400
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3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 2/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดของครุภัณฑ

ที่
1 -เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก พรอมถังหมึก คุณลักษณะพื้นเปนไปตามตามที่กําหนด
จํานวน 3 เครื่อง
ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ
-เครื่องพิมพแบบเลเซอร LED
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จํานวน 1 เครื่อง
รวม

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)
39,000

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

39,000

36

หนวยดําเนินการ
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พ.ศ. 2563

ต.ค.
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3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.2 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 2/1

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 214 ขอ 13)

2 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
คุณลักษณะพื้นเปนไปตามตามที่กําหนด
ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขนาด 800 AV (480 watts)
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
คุณลักษณะพื้นเปนไปตามตามที่กําหนด
ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)
60,000

ดําเนินการ
อบต.บานกุม

5,000

อบต.บานกุม

65,000
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3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 2/1

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

