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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนด
กรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวาง
ขึ้น ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่
เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 5 ป
(พ.ศ. 2566 – 2570) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัด
ขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖6 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก
“แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
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ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลตัวอยางขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ
ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่น ๆ
รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนา(องคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง) มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
2. แผนการดําเนินงาน จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ
ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหารทองถิ่นประกาศ เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อให ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาวสามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานได 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง ซึ่งจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ของ(องคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง) และโครงการ/กิจกรรมของ
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอื่น ๆ ที่จะดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตัวอยางและหนวยงานตาง ๆ จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ของ(องคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเคาโครงแผนการ
ดําเนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย
1) บทนํา
2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
3) ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย
1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01)
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)
3) บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถิ่น (ผด. 02/1)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง
ใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง
6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดอยางถูกตอง

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

6

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไวดังนี้
องคการปกครองสวนทองถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

หนวยงานอื่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน
เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน

7

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ

8
แบบ ผด.01

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
ยุทธศาสตร / แผนงานการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของ
โครงการทั้งหมด

5

8.77

6,092,400.-

18.43

1

1.75

100,000.-

0.31

6

10.52

6,192,400.-

18.74

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง

9
แบบ ผด.01
จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

6
6
2
10

10.53
10.53
3.51
17.54

490,000.9,020,000.60,000.780,000.-

1.48
27.28
0.18
2.36

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.6 แผนงานงบกลาง

6
8

10.53
14.04

50,000.15,930,500.-

0.15
48.18

38

66.68

32,522,900.-

79.63

ยุทธศาสตร / แผนงานการพัฒนา

รวม

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ

10
แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร / แผนงานการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความเรียบรอย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการทองเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร
รวม
6 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

7
7

12.28
12.28

265,000.265,000.-

0.80
0.80

สํานักปลัด

5

8.77

225,000.-

0.68

สํานักปลัด
กองคลัง

5

8.77

225,000.-

0.68

1
1

1.75
1.75

50,000.50,000.-

0.15
0.15

กองสาธารณสุขฯ

57

100

33,062,900.-

100

-

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

11
2.2 บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
แผนงานการพัฒนา
1. แผนงานงบกลาง
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5. แผนงานการศึกษา
6. แผนงานสาธารณสุข
7. แผนงานสังคมสงเคราะห
8. แผนงานเคหะและชุมชน
9. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
12. แผนงานการเกษตร
13. แผนงานการพาณิชย
รวม

จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ
ครุภัณฑทั้งหมด
8
3
1
1
5
18

44.43
16.67
5.56
5.56
27.78
100

จํานวน
งบประมาณ
193,800.20,300.380,000.83,000.139,900.817,000.-

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
23.72
2.49
46.51
10.16
17.12
100

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ
กองคลัง
สํานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
-

12

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1
ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง)
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร - เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการกอสราง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- เพื่อปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหอยูในสภาพดีไดมาตรฐาน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการอยูอาศัยและประกอบอาชีพ
- เพื่อเรงพัฒนาระบบบริการขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง และเพียงพอกับความตองการของประชาชน
- เพื่อกอสรางปรับปรุง ถนน ทางเทา ใหอยูในสภาพที่ดีและไดมาตรฐาน
- เพื่อดําเนินการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟาและแสงสวาง บํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง
- เพื่อพัฒนาระบบประปา และแหลงน้ํา จัดหาภาชนะเก็บน้ํา
- เพื่อกอสรางฝาย แหลงกักเก็บน้ํา อุปโภค - บริโภค ไวใชตลอดป

14
แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานกอสราง

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

1,485,600.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

หมูที่ 2 บานโปง

กองชาง

โครงการกอสรางถนนผิว

- กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุงกระจี้ หมูที่ 2 บาน

ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

โปงกระทิงลาง เชื่อมตอ

กวา 2,400 ตารางเมตร โดยดําเนินการ

อําเภอบานคา

หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด

กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

จังหวัดราชบุรี

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา อปท.ตามองคการบริหารสวนตําบลบานบึง
จังหวัดราชบุรี
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน
1 ปาย

กระทิงลาง
ตําบลบานบึง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

15
แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

2

โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง

1,485,600.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

หมูที่ 6
บานหวยสวนพลู

สายหวยอีวอก หมูที่ 6

ละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

ตําบลบานบึง

บานหวยสวนพลู

กวา 2,400 ตารางเมตร โดยดําเนินการ

อําเภอบานคา

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
จังหวัดราชบุรี
อปท.ตามองคการบริหารสวนตําบลบานบึง

กองชาง

จังหวัดราชบุรี

กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน
1 ปาย
3

โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง

สาย สปก.เชื่อมตอหนอง

ละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

ตําบลบานบึง

ตาแวน หมูที่ 10

กวา 2,400 ตารางเมตร โดยดําเนินการ

อําเภอบานคา

บานหวยมะกรูด
กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
ตําบลบานบึง อําเภอบานคา อปท.ตามองคการบริหารสวนตําบลบานบึง
จังหวัดราชบุรี

กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน
1 ปาย

1,485,600.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

หมูที่ 10
บานหวยมะกรูด

จังหวัดราชบุรี

กองชาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

16
แบบ ผด.02

4

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางถนนผิว

- กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง

สาย 5 สุขสม หมูที่ 14
บานพุบอนกลาง

ละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 2,400 ตารางเมตร โดยดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
1,485,600.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

หมูที่ 14

กองชาง

บานพุบอนกลาง
ตําบลบานบึง
อําเภอบานคา

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
จังหวัดราชบุรี

สถานที่
ดําเนินการ

จังหวัดราชบุรี

อปท.ตามองคการบริหารสวนตําบลบานบึง
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน
1 ปาย

5

โครงการกอสรางราง

- กอสรางรางระบายน้ําภายในที่ทําการ

ระบายน้ํา

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง กวาง 0.40
เซนติเมตร ลึก 0.30 เซนติเมตร ยาว 42 เมตร
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

150,000.(เงินรายได)

ที่ทําการองคการ
บริหารสวน
ตําบลบานบึง

สํานักปลัด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

17
แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
- งานไฟฟาและประปา

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

อุดหนุนการไฟฟาสวน
- ติดตั้งไฟฟาสาธารณะในเขตความรับผิดชอบ
ภูมิภาค สาขาอําเภอจอมบึง ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง
รายละเอียดตามประมาณการที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
จอมบึงกําหนด

งบประมาณ
(บาท)
100,000.(เงินรายได)

สถานที่
ดําเนินการ
เขตชุมชน
เสนทางถนน
อบต.บานบึง

กองชาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

18

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

19
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง)
2. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร - เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา ใหความรูป องกันโรคและบริการดานสาธารณสุขใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึง
- เพื่อสงเสริมการศึกษาการพัฒนาเด็กทั้งในภาคบังคับ และนอกระบบ
- เพื่อเปนการปองกันและบําบัดผูติดยาเสพติด
- เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดสี งเคราะหสวัสดิการตางๆที่รัฐใหการชวยเหลือ
- เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา เพื่อจัดพัฒนาจิตใจของประชาชนและเยาวชน
- เพื่อสงเสริมและดํารงไวซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น
- เพื่อพัฒนาสุขภาพรางการในดานการกีฬานันทนาการ
- เพื่อการเสริมสรางรายได ลดรายจาย กระตุนเศรษฐกิจในชุมชน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรทีเ่ ปนผูนําของพื้นที่ใหมีแนวคิดในการพัฒนาใหสอดคลอง กับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล อําเภอ
จังหวัด และของชาติเปนความโปรงใส

20
แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
2.1 แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

50,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

โครงการควบคุมและปองกันโรค - ออกฉีดวัคซีน เพื่อควบคุม
พิษสุนัขบา (ตามโครงการสัตว และปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค ตําบลบานบึง
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี)

3

โครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล

- ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ ในดานการ
ปองกันและระงับโรคติดตอ
เมื่อเกิดโรคติดตอฯ

ก.ย.

80,000.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

2

ส.ค.

กองสาธารณสุขฯ

ก.ค.

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

มิ.ย.

50,000.(เงินรายได)

โครงการควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ

พ.ศ. 2566
พ.ค.

- อบรมใหความรูเรื่องการ
ควบคุมและปองกันโรคติดตอ

1

พ.ศ. 2565

เม.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

มี.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ก.พ.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ม.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

21
แบบ ผด.02

4

โครงการปองกันและควบคุมโรค - ประชาสัมพันธใหความรู
ไขเลือดออก
ควบคุมและปองกันโรค

10,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

5

โครงการอบรมใหความรูผูนํา
ชุมชนทางดานสาธารณสุขใน
การจัดการสิ่งแวดลอมใน
ครัวเรือนและชุมชนเพื่อปองกัน
การเกิดโรคติดตอ

- จัดอบรมใหความรูผูนําชุมชน
ทางดานสาธารณสุขในการ
จัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
และชุมชนปองกันการเกิด
โรคติดตอ

20,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

6

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
280,000.อบต.บานบึง
คณะกรรมการชุมชน/หมูบ าน (เงินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 14 หมูบาน ๆ ละ
20,000 บาท ตามโครงการที่
เสนอขอรับงบประมาณ 3
โครงการ

กองสาธารณสุขฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ศ. 2566
พ.ค.

พ.ศ. 2565

เม.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

มี.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ก.พ.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ม.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

22
แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
2.2 แผนงานการศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไมกําหนดระดับ

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ - เป น ค า ใช จ า ยโครงการสนั บ สนุ น
170,000.ศูนยพัฒนา
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ ค า ใช จ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษา (ค า (เงินอุดหนุนทั่วไป) เด็กเล็ก ทั้ง 3
เรียนการสอน)
จัดการเรี ยนการสอน) ศูนย พัฒนาเด็ ก
แหง สังกัด
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลบาน
อบต.บานบึง
บึง จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโปงกระทิงบน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโปงกระทิงลาง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยสวนพลู (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2–5 ป ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เปนคาจัดการเรียนการ
สอน จัดสรรใหอัตราละ 1,734 บาท/คน

กองการศึกษาฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

23
แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรี ย น,ค า เครื่ อ ง แบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

120,000.ศูนยพัฒนา
การบริหารสถานศึก ษา (คา หนัง สือเรีย น, (เงินอุดหนุนทั่วไป) เด็กเล็ก ทั้ง 3
ค า อุ ป กรณ ก ารเรี ย น, ค า เครื่ อ งแบบ
แหง สังกัด
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนย
อบต.บานบึง
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบลบานบึง จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นโป ง กระทิ ง บน ศู น ย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นโป ง กระทิ ง ล า ง ศู น ย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยสวนพลู(เงินอุดหนุน
สํ า หรั บ สนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการจั ด
การศึ ก ษาสํ า หรั บ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก :
ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) คาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ป
2) ค า อุ ป กรณ ก ารเรี ย นอั ต ราคนละ 290
บาท/ป
3) ค าเครื่ องแบบนั กเรี ยนอั ตราคนละ 325
บาท/ป
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 438
บาท/ป

กองการศึกษาฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

24
แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

3

โครงการสนับสนุนคาใชจาย - เป น ค า ใช จ า ยโครงการสนั บ สนุ น
620,000.ศูนยพัฒนา
การบริหารสถานศึกษา
ค า ใช จ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษ า (เงินอุดหนุนทั่วไป) เด็กเล็ก ทั้ง 3
(คาอาหารกลางวัน)
(คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แหง สังกัด
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นบึ ง
อบต.บานบึง
จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโปงกระทิงบน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโปงกระทิงลาง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก บ า นห ว ยสวนพลู (เงิ น อุ ด หนุ น
สํ า หรั บ สนั บ สนุ น อาหารกลางวั น )
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 245 วัน อัตรามื้อละ
28 บาทตอคน เปนเวลา 2 ภาคเรียน

กองการศึกษาฯ

4

โครงการหองเรียนคุณภาพ

กองการศึกษาฯ

- เปนคาใชจายในการพัฒนาหองเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิงลาง
เพื่อเปนหอ งเรีย นที่มี บรรยากาศที่เอื้ อ
ตอการเรียนรู มีความสวยงาม เปนแหลง
เรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง

20,000.(เงินรายได)

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 3
แหง สังกัด
อบต.บานบึง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

25
แบบ ผด.02

5

คาอาหารเสริม (นม)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

- เปนเงินคาอาหารเสริม(นม) ชนิดพลาสเจอร
2,210,000.ศูนยพัฒนา กองการศึกษาฯ
ไรส และชนิ ด ยู เ อชที รวมถึ ง รายจ า ยที่ ต อ ง (เงินอุดหนุนทั่วไป) เด็กเล็ก ทั้ง 3
* หมวดคาวัสดุ
ชําระ พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เปนตน
แหง สังกัด
วัสดุงานบานงานครัว - เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม
อบต.บานบึง
(นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม
และโรงเรียน
(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
สังกัด สพฐ.
ตํ า บลบ า นบึ ง จํ า นวน 3 แห ง ได แ ก ศู น ย
จํานวน 6 แหง
พัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิงบน ศูนยพัฒนา
ในเขตตําบล
เด็กเล็กบานโปงกระทิงลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานบึง
บานหวยสวนพลู จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม
(นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม
( น ม ) ข อ ง โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ใน
พื้นที่ตําบลบานบึง สําหรับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 6 แหง จํานวน 260 วัน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

26
แบบ ผด.02

6

อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

- เปนคาใชจา ยเงินอุดหนุนสํ าหรับสนับสนุ น
5,880,000.โรงเรียน
กองการศึกษาฯ
อาหารกลางวั น โรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งาน (เงินอุดหนุนทั่วไป) สังกัด สพฐ.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
จํานวน 6 แหง
เขตพื้ น ที่ ตํ า บลบ า นบึ ง จํ า นวน 6 โรงเรี ย น
ในเขตตําบล
ในอัตรามื้อละ 28 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
บานบึง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

27
แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

1

โครงการช ว ยเหลื อ ประชาชน - เ ป น ค า ใช จ า ย ใน ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ
ตามอํ านาจหน า ที่ข ององคก าร ประชาชนตามอํานาจหนาที่ดานสงเสริม
บริหารสวนตําบล

2

โครงการฝ ก อาชี พ ให กั บ กลุ ม ดําเนิน การอบรม ดูงาน และฝ กอาชี พ
สตรีตําบลบานบึง
ใหกับกลุมสตรีตําบลบานบึง

ก.ย.

สํานักปลัดฯ

ส.ค.

14 หมูบาน

ก.ค.

20,000.(เงินรายได)

และพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

มิ.ย.

สํานักปลัดฯ

พ.ค.

14 หมูบาน

พ.ศ. 2566
เม.ย.

40,000.(เงินรายได)

พ.ศ. 2565
มี.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต.ค.
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

28
แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

1

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน

2

โครงการจัดทําเวทีประชาคม
ตําบล

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

- จัดอบรมใหความรูแกประชาชนใน
การจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ เพือ่ แกปญ
 หาในชุมชน และ
เพื่อใหการทําแผนพัฒนาทองถิ่นผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนตามระเบียบการจัดทําแผน

60,000.(เงินรายได)

14 หมูบาน

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000.-

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

(เงินรายได)

3

โครงการจิตอาสาเราทําความดี
ดวยหัวใจ

- จัดงานและจัดกิจกรรมสาธารณะ จิต
อาสา ทําความดีเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ฯ

50,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

4

โครงการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ขาราชการ
ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี

50,000.-

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชนและเจาหนาทีท่ องถิ่น

- จัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชนและเจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของ

5

(เงินรายได)
400,000.(เงินรายได)

ภายในประเทศ สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

29
แบบ ผด.02

6

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น - จั ด อ บ ร ม ให กั บ ผู เ ข า ร ว ม

20,000.-

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

กิจกรรมปองกันและแกไขปญหา โครงการได รั บ ความรู เ กี่ ย วกั บ

(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด
7

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เรื่องโทษของยาเสพติด

โครงการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น - จั ด อ บ ร ม ให กั บ ผู เ ข า ร ว ม

80,000.-

กิจกรรมกลุมสตรีตําบลบานบึง

(เงินรายได)

โครงการได รั บ ความรู เ กี่ ย วกั บ
เรื่องการฝกอาชีพ และเศรษฐกิจ
พอเพียง

8

โครงการหนาบานนามอง
สิ่งแวดลอมดี

- จัดอบรมใหแกประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอมภายใน และ
ภายนอกครัวเรือน

60,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

9

โครงการองคการบริหารสวน
ตําบลสัญจร

- ดําเนินการจัดงานหรือจัด
กิจกรรมสาธารณะตามโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลสัญจร

20,000.-

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

โครงการอบรมเครือขาย
ประชาธิปไตย

- จัดอบรมใหกับผูเขารวม
โครงการไดรับความรูเกี่ยวกับ
เรื่องประชาธิปไตย

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

10

(เงินรายได)
20,000.(เงินรายได)

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

30
แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ - งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น - งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1

โครงการจั ด การแข ง ขั น - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
กีฬามวลชนตําบลบานบึง โครงการจั ด การแข ง ขั น กี ฬ ามวลชน
ตําบลบานบึง ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน

150,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองการศึกษาฯ

2

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตซอลตําบลบานบึง

- เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า ใช จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินการตามโครงการจัดการแขงขัน
กี ฬ า ฟุ ต ซอล ตํ า บลบ าน บึ ง แล ะ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ

100,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองการศึกษาฯ

3

โครงการจัดงานประเพณี
ทองถิ่น “ประเพณี
เทศกาลเดือนเกา เรียก
ขวัญ ผูกขอมือ (กินขาว
หอ)”

เป น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งาน
โครงการจั ด งานประเพณี เ ทศกาล
เดือนเกา เรียกขวัญ ผูกขอมือ (กินขาว
หอ) เชน คารับรองผูที่เชิญมารวมงาน
คาสถานที่จัดงานและคาใชจายอื่นๆ ฯ

60,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองการศึกษาฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

31
แบบ ผด.02

สถานที่
ดําเนินการ

4

โค รงก าร จั ดงา น - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย จั ด งานประเพณี ล อยกระทง เช น ค า รั บ รอง
กระทง
ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ สถานที่ แ ละค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ที่
จําเปน และเกี่ยวข อง คาใชจ ายในการประกวด
หรื อ แข ง ขั น ค า จ า งเหมา จั ด นิ ท รรศการ ค า
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
โครงการสงเสริม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
และสนับสนุนการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
จัดกิจกรรมทาง
(วั น สํ า คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา เช น วั น มาฆบู ช า
ศาสนา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เปนตน)

20,000.(เงินรายได)

หมูที่ 2
ต.บานบึง
อ.บานคา
จ.ราชบุรี

กองการศึกษาฯ

5

30,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองการศึกษาฯ

6

อุ ด หนุ น โครงการ - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครอง
งานสับปะรดหวาน อําเภอบานคา ในการดําเนินงานตามโครงการจัด
บานคา
งานสับปะรดหวานบานคา

50,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองการศึกษาฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

งบประมาณ
(บาท)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

32
แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
2.7 แผนงานงบกลาง
- เงินสมทบกองทุน - เงินสํารองจาย - เงินจายตามขอผูกพัน
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - เบี้ยยังชีพผูพิการ - เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

เงินสมทบกองทุน

- จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

240,100.-

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

ประกันสังคม

จังหวัดราชบุรี เปนจํานวนรอยละ 5 ของ
(เงินรายได)
ค า ตอบแทนรายเดื อ นและเงิ น เพิ่ ม ค า (เงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการ/กิจกรรม

ครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง อบต. ตั้ง
จ า ยเงิ น รายได 198,500บาท และ
พนักงานจางที่ไดรับงบประมาณของศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น
ทั่วไป 41,600 บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

33
แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

2

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

- จ า ยเป น เงิ น สมทบกองทุ น เงิ น ทดแทน

9,600.-

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจาก
การทํางานใหนายจางโดยคํานวณในอัตรา
ร อ ย 0.2 ของค า จ า งทั้ ง ป (มกราคม ธันวาคม) ในปงบประมาณ 2566
3

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

- จายเงินเบี้ย ยังชีพใหกับผู สูงอายุที่มีสิท ธิ
แบบขั้นบันได

4

เบี้ยยังชีพความพิการ

- จ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ให กั บ คนพิ ก ารหรื อ
ทุพพลภาพที่มีสิทธิ ตามหนังสือสั่งการ

5

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

- จายเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูดอยโอกาสทาง
สังคมที่มีสิทธิ

6

12,453,600.(เงินอุดหนุนทั่วไป)
2,335,200.(เงินอุดหนุนทั่วไป)
72,000.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินสมทบกลุมออมบุญวันละ - จายเปนเงินสมทบกลุมออมบุญวันละบาท

100,000.-

บาทตําบลบานบึง

(เงินรายได)

ตําบลบานบึง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

34
แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

7

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(ก.บ.ท.)

8

เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภท ประจําป
ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวน
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุน)
- เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี ตั้งไว 220,000.-บาท โดยตั้ง
จายสมทบในอัตราไมนอยกวารอยละ 50
กรณีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลานบาท ของ
เงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวันที่ 13
กันยายน 2561

500,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

220,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

35

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย

36
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง)
3. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร - เพื่อในการเตรียมความพรอม บุคลากรที่มีทักษะในการชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อเปนการใหรณรงค ใหความรู สรางเครือขายในการปองกันการเกิดอัคคีภัย
- เพื่อเปนการลดเหตุ และภัยบนทองถนน

37
แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการชวยเหลือประชาชน - เพื่อจายเปนคาใชจายในการใหความ
ตามอํานาจหนาที่ขององคการ ชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟนฟู
หลังเกิดภัยใหแกผูประสบภัย หรือภัยพิบัติ
บริหารสวนตําบล
ฉุกเฉิน
โครงการปองกันไฟปาและ
- เพื่อเปนคาใชจายในการปองกันและ
หมอกควัน
บรรเทาความรุนแรงของไฟปาและหมอก
ควันบริเวณพื้นที่ตาํ บลบานบึง และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
โครงการฝกอบรมชุด
- อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตั ิ
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง เพื่อเสริม
ประจําองคการบริหารสวน
ศักยภาพและความเข็มแข็งแกองคการ
ตําบลบานบึง
บริหารสวนตําบลบานบึง ใหมีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัตหิ นาที่ชวยเหลือเจาพนักงาน
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

50,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

60,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

50,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง
หรือสถานที่อื่น
ที่เหมาะสม

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

38
แบบ ผด.02
สถานที่
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของอปท. จัดตั้งเปนศูนย
ดําเนินการตามโครงการฯระดับอําเภอ โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการ
บริหารสวนตําบลบานคา องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันจันทร จํานวน 2 แหงๆละ
65,000 บาท รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น
195,000 บาท
โครงการรณรงคปองกันการ - เพื่อดําเนินการตั้งจุดบริการ หรือจุดอํานวย
เกิดอุบัติเหตุและตั้งจุด
สะดวกตอผูใชเสนทางจารจรหรือนักทองเที่ยว
บริการประชาชน
ในการสอบถามเสนทางหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขณะเดินทาง ในชวงเทศการปใหม และ
สงกรานต

65,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

20,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

โครงการสงเสริมความรู
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับสาธารณภัยและการ เกีย่ วกับสาธารณภัย ใหกับนักเรียนของศูนย
ปองกันภัย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคา ใชจายประกอบดวย คา
จัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
วิทยากร คาปายกิจกรรม คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ

10,000.(เงินรายได)

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการเพิม่ เติม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของอปท.

5

6

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

งบประมาณ
(บาท)

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

39
แบบ ผด.02

7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสรางวินัยจราจร

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สรางวินัยจราจร ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียน เยาวชนขององคการบริหารสวนตําบล
บานบึง โดยมีคาใชจายในการฝกอบรม รณรงค
ประชาสัมพันธ

10,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

40

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4
ดานการเมืองการบริหาร

41
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง)
4. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเมืองการบริหาร
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร - เพื่อเผยแพรการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง และกิจกรรมทางการเมือง
รับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ รวมทั้งการปรับปรุงและจัดระบบบริหารงานใหสามารถปฏิบัติงานเพื่ออํานวย ความสะดวกใหแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
- เพื่อสรางการบริหารการจัดการที่ดีใหกับองคกร
- เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น
- เพื่อปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานที่ปฏิบัติงาน
- เพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มรายไดใหกับองคกร
- เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

42
แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

50,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

2

โครงการจัดงานวันทองถิ่น
ไทย

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธี
ตางๆ เปนคาใชจายในการจัดงานและจัด
กิจกรรมสาธารณะเนื่องในโอกาศวันสําคัญ
ตางๆ
- เพื่อนอมรําลึกถึง ร.5 ที่ทรงมีตอการ
ปกครองสวนทองถิ่นไทย

10,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

3

โครงการประเมินคุณภาพการ - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ใหบริการขององคการบริหาร โครงการประเมินคุณภาพการใหบริการ
สวนตําบลบานบึง
ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง โดย
จางหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
บานบึง

15,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติ รัฐพิธีตางๆ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

43
แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

4

โครงการปรับภูมิทัศน
สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง

- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการ
ดําเนินการปรับภูมิทัศนพื้นที่บริเวณ
ภายในสํานักงานและบริเวณรอบ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาน
บึง เชน จัดหาตนไม ปุย ยา เมล็ดพันธุ
วัสดุในการตกแตงตางๆ เปนตน
และคาใชจายอื่นๆที่จาํ เปนในการจัดทํา
โครงการ

50,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

5

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

- เพื่อรองรับการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

100,000.(เงินรายได)

14 หมูบาน ในพื้นที่
องคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง

กองคลัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

44

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5
ดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

45
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง)
5. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 ดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร - เพื่อปรับปรุงแหลงทองเที่ยวและดําเนินการบริหารจัดการ แหลงทองเที่ยวใหคงความเปนธรรมชาติสวยงามนาทองเที่ยว
- เพื่อปรับปรุงเสนทางสูแหลงทองเที่ยว ดําเนินการประชาสัมพันธ ดานแผนพับ และปายประชาสัมพันธ
- เพื่อใหชุมชนตาง ๆ เปนชุมชนที่นาอยู เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการดูแล และเสริมสรางอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดีอยางยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายองคกรชุมชน
- เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี

46
แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
5.1 แผนงานการเกษตร
- งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1

โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ - เพื่อดําเนินโครงการฟนฟู
และสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เขตพื้นที่
อบต.บานบึง

พ.ศ. 2566
เม.ย.

50,000.(เงินรายได)

พ.ศ. 2565
มี.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต.ค.
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

47

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6
ดานเศรษฐกิจ

48

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง)
6. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 ดานเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร - เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตามศาสตรพระราชา
- เพื่อเปนการ ลดภาวะรายจาย สรางรายไดใหกับครอบครัว
- เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก

49
แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
6.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

ไมมีการดําเนินการตามขอบัญญัตติ ําบล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50

สวนที่ 3
บัญชีครุภัณฑ

51
แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
⇨ แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป

1

รายละเอียดของครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัว
1) เกาอี้สํานักงาน (ผูบริหารทองถิ่น) จํานวน 4
ตัวๆ ละ 6,000 บาท
เปนเงิน 24,000 บาท
- เกาอี้บุนวม - มีพนักพิง
- มีลอเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได
- มีที่พักแขนทั้งสองขาง
- เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา
2) เกาอี้สํานักงาน (เจาหนาที่) จํานวน 4 ตัวๆ ละ
3,900 บาท เปนเงิน 15,600 บาท
- เกาอี้บุนวม - มีพนักพิง
- มีลอเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได
- มีที่พักแขนทั้งสองขาง
- เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา
จัดหาตามราคาทองตลาด เนือ่ งจากไมไดกําหนดไว
ในมาตรฐานครุภณ
ั ฑของสํานักงบประมาณ

39,600.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่ ประเภทครุภัณฑ

หนวย
งบประมาณ สถานที่
งานรับ
(บาท)
ดําเนินการ
ผิดชอบหลัก

52
แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของครุภัณฑ

2

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน เครื่องโทรศัพท จํานวน 7 ตัว
1) เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 6 เครื่องๆละ
2,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑดงั นี้
- โทรศัพทแบบไรสาย
2) เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่องๆละ
6,500 บาท เปนเงิน 6,500 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑดงั นี้
- โทรศัพทแบบไรสาย
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไว
ในมาตรฐานครุภณ
ั ฑของสํานักงบประมาณ

18,500.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

3

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 4 ตู
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 4 ตูๆละ 8,000
บาท เปนเงิน 32,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑดงั นี้
- ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง
- โครงชั้นทําจากเหล็กแผน
- ภายในมีชองเก็บเอกสารทําจากเหล็กแผน จํานวน
40 ชอง
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไว
ในมาตรฐานครุภณ
ั ฑของสํานักงบประมาณ

32,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่ ประเภทครุภัณฑ

หนวย
งบประมาณ สถานที่
งานรับ
(บาท)
ดําเนินการ
ผิดชอบหลัก

53
แบบ ผด.02/1

4

รายละเอียดของครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน โตะทํางาน
1)โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก (ผูบริหารทองถิ่น)
จํานวน 4 ตัวๆละ 7,000 บาท
เปนเงิน 28,000 บาท
- โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดยาวไมนอยกวา
154 ซม. ขนาดความกวาง 67 ซ.ม.
ความสูงไมนอยกวา 75 ซ.ม.
- ผิวหนาโตะเหล็ก PVC พรอมมีทพี่ ักเทา
- กุญแจลอคอิสระ
2) เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ลิน้ ชัก (เจาหนาที่)
จํานวน 2 ตัวๆละ 6,500 บาท
เปนเงิน 13,000 บาท
- โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดยาวไมนอยกวา
123 ซม. ขนาดความกวาง 67 ซ.ม.
ความสูงไมนอยกวา 75 ซ.ม.
- ผิวหนาโตะเหล็ก PVC พรอมมีทพี่ ักเทา
- กุญแจลอคอิสระ
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไว
ในมาตรฐานครุภณ
ั ฑของสํานักงบประมาณ

41,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่ ประเภทครุภัณฑ

หนวย
งบประมาณ สถานที่
งานรับ
(บาท)
ดําเนินการ
ผิดชอบหลัก

54
แบบ ผด.02/1

5

รายละเอียดของครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน พัดลม จํานวน 10 ตัว
ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 10 ตัวๆละ 2,400 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑดงั นี้
- ปรับแรงลมไดตั้งแต 3 ระดับขึ้นไป
- ปรับระดับสูง-ต่ําได
- ปรับสายซาย-ขวา และหยุดไดตามตองการ
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไว
ในมาตรฐานครุภณ
ั ฑของสํานักงบประมาณ

24,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่ ประเภทครุภัณฑ

หนวย
งบประมาณ สถานที่
งานรับ
(บาท)
ดําเนินการ
ผิดชอบหลัก

55
แบบ ผด.02/1
ประเภท
ครุภัณฑ

6

ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดของครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิว้ ) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัด (4 core)
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
-หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250
GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา
3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิว้ จํานวน 1 หนวย

17,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับ
ที่

หนวย
งบประมาณ สถานที่
งานรับ
(บาท)
ดําเนินการ
ผิดชอบหลัก

56
แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของครุภัณฑ

7

ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 1 KVA จํานวน 1 ตัวๆละ 5,700 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 KVA
(600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

5,700.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

8

ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ จํานวน 1 ตัวๆละ 16,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอย
กวา 30 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา
600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไม
นอยกวา 23 ppm
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

16,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่ ประเภทครุภัณฑ

หนวย
งบประมาณ สถานที่
งานรับ
(บาท)
ดําเนินการ
ผิดชอบหลัก

57
แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
⇨ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ประเภท
ครุภัณฑ

1

ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดของครุภัณฑ
เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

7,500.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองคลัง

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับ
ที่

หนวย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

58
แบบ ผด.02/1

สถานที่
ดําเนินการ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 AV
จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท รวมเปน
เงิน 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา
800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

10,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองคลัง

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา
1,600x900 Pixel
- มีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1

2,800.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองคลัง

ลําดับที่

ประเภทครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

2

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

3

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

59
แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
⇨ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1

ประเภทครุภัณฑ
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะ
และขนสง

รายละเอียดของครุภัณฑ
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค
รถบรรทุก ชนิดรถบรรทุกอเนกประสงค
จํานวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1. ความจุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร
2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา
12,000 กิโลกรัม
3. เปนราคาพรอมปม และอุปกรณครบชุด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563
ตั้งจายจากงบประมาณองคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง จํานวน 380,000 บาท และ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวน
จังหวัดราชบุรี จํานวน 2,183,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

380,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

60
แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
⇨ แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

1

รายละเอียดของครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 41,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
สังเขปดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้
สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

83,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

หนวย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

61
แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
⇨ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1

ประเภทครุภัณฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคา
ตัวละ 3,900 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

3,900.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

8,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ดังนี้
- มีขนาดไมนอยกวา 64(W) X 65(D) X 100(H) cm
-มีลอเคลื่อนที่ได
เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาทองตลาด

2

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

โตะสํานักงาน
โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 8,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ดังนี้
- โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดยาวไมนอยกวา
154 ซม. ขนาดความกวาง 78 ซม. ความสูง
ไมนอยกวา 75 ซม.
- ผิวหนาโตะเหล็ก PVC พรอมมีที่พกั เทา
- กุญแจลอคอิสระ
- เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาทองตลาด

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่

หนวย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

62
แบบ ผด.02/1

3

ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

17,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)
และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.7 GHz
จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา
250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา
3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ
Bluetooth

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

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

ลําดับที่ ประเภทครุภัณฑ

หนวย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

63
แบบ ผด.02/1

4

ประเภทครุภัณฑ
ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดของครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4
core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 8 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768
Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ
Bluetooth

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

22,000.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ลําดับที่

หนวย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

64
แบบ ผด.02/1

5

ประเภทครุภัณฑ
ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดของครุภัณฑ
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสาํ หรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 28 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา
128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

8,900.(เงินรายได)

อบต.บานบึง

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
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ก.ค.
ส.ค.
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ลําดับที่

หนวย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

