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แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
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ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด
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ส่วนที่ 1
บทนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
*****************************
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1. บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบั บปัจจุบันให้ความสำคัญ
กับ การกระจายอำนาจให้แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็ นอิส ระในการกำหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัด ทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญ ญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่ านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒ นาคุณภาพชีวิต การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
ท้ องถิ่น และเป็นองค์ก รที่ เปิดให้ป ระชาคมท้ องถิ่นมี ส่วนร่วมในการบริห ารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่ งหมายในการพั ฒ นา ในช่วง 5 ปี (25๖6 – ๒๕70)
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จดั ขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี โดยดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่ม เติมจนถึง ปัจจุบัน ประกอบหนัง สือ กระทวงมหาดไทย ด่วนที่ สุดที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวั นที่
3 พฤศจิกายน ๒๕60 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดทำแผน
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25๖6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้ งหมดในพื้ นที่ขององค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 มีความชัดเจนในการปฏิบั ติมากขึ้นและมีการประสาน
และบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ไปปฏิบตั ิใช้เป็นอย่างดี
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1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจำปี งบป ระมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับ แจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค
รัฐวิสาหกิ จ หรือหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ ต้อ งดำเนิ นการในพื้นที่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานที่ชัดเจน
(2) เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(3) เพื่อแสดงถึงการใช้แนวทาง การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ดำเนินการ
(4) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน / โครงการ กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจริง
(5) เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่น ๆ อย่างชัดเจน
(6) เพื่อสะดวกในการติดตาม และประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
(7) เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(8) เพื่อแสดงถึงกิจกรรที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติมต่อไป
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒ นาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้ก ำหนดให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั ฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หน่ วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภ าค รัฐวิส าหกิ จ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ นพิจ ารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บ ริห ารท้ องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ดั ง กล่าวสามารถสรุป ขั้ น ตอนในการดำเนิ น การจั ดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่ง นั้น และโครงการกิ จกรรมที่ห น่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมู ลดัง กล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่ 2 การจดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ ให้ ส อดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาขององค์ ก รปกครองสวนท้ อ งถิ่นที่ ก ำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
1) บทนำ
2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย
1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
2) บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(ผด.02/1)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินการ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน
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๓

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน/ โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนฯ

หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาฯ
เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ปิดประกาศ/ ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : ๑. ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ
๒. ปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว

๔
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1.4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
(1) ทำให้แผนการดำเนินงาน / โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในกการปฏิบัติมากขึ้น
(2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
(5) สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว
(6) สามารถนำแผนการปฏิบั ติก ารวิเคราะห์ ปัญ หาอั นเกิ ดจากการดำเนิ นโครงการต่ าง ๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถูกต้อง
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๕

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
*****************************
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้
๒.๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
แบบ ผด.01 เป็น แบบบั ญ ชี ส รุป จำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนิน งาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุท ธศาสตร์ แผนงาน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ ดำเนินการ การคิดเป็นร้ อยละของโครงการทั้ งหมด
จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับ ผิดชอบและ
เมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
๒.๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุท ธศาสตร์แต่ล ะยุท ธศาสตร์ พร้อ มแสดงแผนงาน โดยมี ล ำดั บ ที่ /โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
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๖

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบบประมาณ
(ผด.01)

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำจ้ำว อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบ ผด.01
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษกิจ
๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
๓.1 แผนงานการศึกษา
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓.๔ แผนงานสร้างการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๓.๕ แผนงานงบกลาง
รวม
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
4.1.แผนงานบริหารทัวไป
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร
กองช่าง

8

14.04

2,993,000

29.32

8

14.04

2,993,000

29.32

1

1.75

947,000

9.28

1

1.75

947,000

9.28

6
12
4
3
10
35

10.53
21.05
7.02
5.26
17.54
61.40

538,471
360,000
130,000
115,000
4,628,969
5,772,440

5.28
3.53
1.27
1.13
45.35
56.55

สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.

6
3

10.53
5.26

255,000
140,000

2.50
1.37

สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.

9

15.79

395,000

3.87

สานักปลัด อบต.
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แบบ ผด.01
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร
สานักปลัด อบต.

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานเกษตร

4

7.02

100,000

0.98

รวม
รวมทั้งสิ้น

4
57

7.02
100.00

100,000
10,207,440

0.98
100.00
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บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ
(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว
แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้น
หมู่ที่ 2 โรงเรียนท่าวังปลา หมู่ที่ 2

ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
5 เมตร ระยะทาง 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยว่า 320 ตารางเมตร

185,000

หมู่ที่ 2

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1
หมู่ที่ 4

ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยว่า 848 ตารางเมตร

498,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4
หมู่ที่ 6

ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยว่า 848 ตารางเมตร

498,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
ซอย 9 หมู่ที่ 5

ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 30.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยว่า 848 ตารางเมตร

70,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.
หมู่ที่ 1 บ้านเขาจ้าว

ทาการก่อสร้างท่อระระบายน้า คสล. งานท่อ คสล.
ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จานวน 2 แถว 20 ท่อน/
งานวัสดุลูกรัง (เกรด บด อัด) ในส่วนที่เสียหายชารุด
ปริมาณ 1,570 ลบ.ม.

498,500

หมู่ที่ 1

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕65

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕66

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

498,500

หมู่ที่ 3

กองช่าง

หมู่ที่ 5

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.
ซอย 7 หมู่ที่ 5

ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 184 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยว่า 736 ตารางเมตร

430,000

8 โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
ถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน

ทาการวางท่อระบายน้า คสล. ถนนทุกสายภายใน
หมู่บ้าน จานวน 14 จุด

315,000 ถนนทุกสาย
ภายใน
หมู่ที่ 2
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับ
รำยละเอียดของ
โครงกำร
ที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
6 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ทาการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เกรด บด อัด)
ซอย 2 หมู่ที่ 3
ซอย 2 หมู่ที่ 3
- ปริมาณ ถนนก้าง 4 เมตร ระยะทาง 11,000 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 44,000 ตารางเมตร
- งานวัสดุลูกรัง (เกรด บด อัด) ในส่วนที่เสียหายชารุด
ปริมาณ 1,220 ลบ.ม.

กองช่าง

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว 10

1 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสานักงาน
อบต.เขาจ้าว

ทาการเทพื้น คสล. หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,723 ตารางเมตร และจัดทาสวนหย่อม
ในพื้นที่สานักงาน อบต.เขาจ้าว

แบบ ผด.02
งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

947,000 อบต.เขาจ้าว
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ
รำยละเอียดของ
โครงกำร
ที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

สานักปลัด
อบต.

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว 11

แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าวให้น่าอยู่
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปรับปรุง
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสวยงามด้วยสวนหย่อม ประดับ
ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน

30,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

2 โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับเด็กประถมวัยที่ได้มาตรฐาน
เช่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ของเล่นในสนามเด็กเล่น
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า สไลเดอร์ กระดานลื่น
พื้นยาง แผ่นปูยัง

100,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน

30,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
4.1 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่า
อาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว อัตรามื้อละ
21 บาท/คน จานวน 245 วัน

4.2 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด .

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี

4.3 เงินอุดหนุนสาหรับสับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว จานวน 260 วัน
- โรงเรียนชลประทานปราณุรี (สาขาบ้านวังปลา)
จานวน 260 วัน

222,390

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ศพด.
เขาจ้าว

80,481 ศพด.เขาจ้าว
โรงเรียน
ชลประทาน
บ้านวังปลา
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มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
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ก.ค.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร
ที่

สานักปลัด
อบต.

สานักปลัด
อบต.
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6 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ชลประทานปราณบุรี (สาขาวังปลา)

แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี (สาขาวังปลา) อัตรา
มื้อละ 21 บาท/คน จานวน 200 วัน

75,600

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
โรงเรียน
ชลประทาน
บ้านวังปลา
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ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร
ที่

สานักปลัด
อบต.
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับ
จัดโครงการ

20,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นาโดยแมลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง เช่น ค่าสารเคมีพ่นกาจัด
แมลง ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานฉีดพ่นสารเคมี
ค่ายานพาหนะในการออกฉีดพ่นสารเคมี ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฉีดพ่นยา ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ

50,000

ต.เขาจ้าว

หน่วยควบคุม
โรคติดต่อฯกับ
อบต.เขาจ้าว

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงโรคอุบัติใหม่

70,000

ต.เขาจ้าว

หน่วยควบคุม
โรคติดต่อฯกับ
อบต.เขาจ้าว

4 โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์

ดาเนินการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ตลอด
จนการเรียนรู้วิธีการทีถูกต้องในการป้องกันการติด
เชื้อเอดส์

20,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
๓.2 แผนงานสาธารสุข
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก เพื่อป้องกันการเกิดโรคโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จ สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
บริหารส่วนตาบลเขาจ้าว
วลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

70,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

6 โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

เพื่อควบคุมจานวนและป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว

10,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

7 โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านเขาจ้าว
(จานวน 3 โครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1
บ้านเขาจ้าว ประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3 โครงการ
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
3.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดาสยามรมราชกุมารี

20,000

หมู่ที่ 1

สานักปลัด
อบต.
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๓.2 แผนงานสาธารสุข (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

8 โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านท่าวัง
(จานวน 3 โครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2
บ้านท่าวัง ประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3 โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้านภัย
มะเร็งเต้านม
2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
To be numcerone (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20,000

หมู่ที่ 2

สานักปลัด
อบต.

9 โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านท่าทุ่ง
(จานวน 3 โครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3
บ้านท่าทุ่ง ประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดาสยามรมราชกุมารี
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้านภัย
มะเร็งเต้านม

20,000

หมู่ที่ 3

สานักปลัด
อบต.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
๓.2 แผนงานสาธารสุข (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

10 โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านท่าวังหิน
(จานวน 3 โครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่า
วังหิน ประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
3.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

20,000

หมู่ที่ 4

สานักปลัด
อบต.

11 โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่น
(จานวน 3 โครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านกระทุ่น ประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
To be numcerone (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี

20,000

หมู่ที่ 5

สานักปลัด
อบต.
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๓.2 แผนงานสาธารสุข (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร
ที่

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว 18

12 โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านแพรก
ตะลุย (จานวน 3 โครงการ)

แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านแพรกตะลุย ประจาปี พ.ศ. 2566
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้านภัย
มะเร็งเต้านม

20,000

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
หมู่ที่ 6
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
๓.2 แผนงานสาธารสุข (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร
ที่

สานักปลัด
อบต.
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดาเนินการค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับ
การจัดทาโครงการ

20,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

2 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ค่ากระเป๋า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ

20,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน

20,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

4 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตาบลเขาจ้าว

70,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตาบลเขาจ้าวสัมพันธ์

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดในตาบล
เขาจ้าว

80,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

2 โครงการส่งเสริมการจัดพิธีทางศาสนา
และประเพณีต่างๆ

เพื่อสืบสานอนุรักษ์วันสาคัญประเพณีวัฒนธรรมศาสนา
ของชาติ ให้คงอยู่สืบไป

15,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้
กับพนักงานส่วนตาบลพนักงานจ้าง และคณะผู้บริหารฯ
ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว

20,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
3.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา

จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนชราที่ยากจนถูกทอดทิ้งและ
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
(จ่ายตามขั้นบันได)

2,893,000 ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการและมีความพิการ
จนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีฐานะยาก
จนอยู่ตามลาพัง

480,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และทาการวินิจฉัยแล้วและเป็นผู้ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้

60,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

4 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

311,140 อบต.เขาจ้าว

กองคลัง

5 สมทบกองทุนประกันสังคม

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง

85,000 อบต.เขาจ้าว

กองคลัง

6 เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตาบล
ผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย

25,000 อบต.เขาจ้าว

กองคลัง
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
3.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

7 เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย

25,000 อบต.เขาจ้าว

กองคลัง

8 เงินสมทบกองทุนทดแทน

จ่ายเป็นค่าคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย
หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แก่นายจ้าง

5,000

อบต.เขาจ้าว

กองคลัง

9 เงินสารองจ่าย

ค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้

694,829

ต.เขาจ้าว

กองช่าง

10 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (สปสช.)

50,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
3.5 แผนงานงบกลาง (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จัดการเลือกตั้งของ อปท.ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่าง) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สาหรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามที่กฏหมายกาหนด

100,000

ต.เขาจ้าว

2 ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี
วันสาคัญของชาติ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสาคัญของชาติ
และงานศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันพ่อ
วันแม่วันสาคัญต่างๆของชาติ

30,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ
สมเด็จพระราชินี

เพื่อจัดงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

50,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจาวันและกฎหมาย
ท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาจ้าวมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจาวัน
และกฎหมายท้องถิ่น

20,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)

อุดหนุนให้กับอาเภอปราณบุรี สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
สานักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สานักงาน ค่ากระแส
ไฟฟ้า ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

35,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.
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ธ.ค.
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มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ
โครงกำร
ที่

สานักปลัด
อบต.
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6 ค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจตความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ อบต.

แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึ่งพอใจของ
ผู้รับบริการของ อบต. เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธี
การกาหนดประโยนชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรัพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ของ อบต.

20,000

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ต.เขาจ้าว
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ธ.ค.
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ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร
ที่

สานักปลัด
อบต.
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แบบ ผด.02
รำยละเอียดของ

งบประมำณ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรม ทบทวน
เพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดฝึกอบรม ทบทวน เสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัยแก่ประชาชน

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัยให้แก่ประชาชนตาบลเขาจ้าว

20,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

3 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัยแก่ประชาชน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย

20,000 อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.
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ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๔.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
โครงกำร
ที่
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แบบ ผด.02
งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่

หน่วยงำน

ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมจัดทาปุ๋ยหมักชีวภาพ

ฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในพืชไร่ใน
การสาธิตให้กับเกษตรกร

30,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

2 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก

ฝึกอบรมเยาวชนในเขตพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

20,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสาคัญ
ต่างๆ ผู้ร่วมโครงการ คือ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิก องค์การบริหารส่วนตาบล
และประชาชนตาบลเขาจ้าว

30,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

4 โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยไม่ใช้สารเคมี

ส่งเสริมทางเกษตรทฤษฎีใหม่โดยไม่ใช้สารเคมี

20,000

ต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
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ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
ลำดับ
รำยละเอียดของ
โครงกำร
ที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด.02/1)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำจ้ำว
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 เก้าอี้สานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานพนักพิงเตี้ย ที่วางแขนโครงเหล็ก
เสริมฟองน้าหุ้มหนังโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะหนังมีโช๊ค
ล้อเลื่อนปรับระดับได้ ไฮโดรริกปรับสูง - ต่าได้
ขนาด 64 x 65 x 100 ซม. มีที่พักแขนสองข้าง
จานวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

3,500

อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

2 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
หรือแขวน (ระบบ Inverter)

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แบบแขวน (ระบบ
inverter) ขนาด 18,000 BTU จานวน 3 ตัว
ตัวละ 33,500 บาท คุณลัษณะเฉพาะดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) ค่าปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิต
ภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น (นอกเหนือจาก
ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็น

100,500

อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

พ.ศ.2565
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ส.ค.
ก.ย.

ที่

ผด 02/1
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1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป (ต่อ)
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

การประหยัดพลังงานควรพิจารณาการจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (seer)
สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ดังนี้ สวิต 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนความ
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ)
3 ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกสูง 6 ฟุต
จานวน 2 หลัง (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

11,800

อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

4 โต๊ะทางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก จัดซ้อโต๊ะทางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก จานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.2 ซม.
พ่นสีด้วยละบบ Epoxy Powder Coating มี 4 ลิ้นชัก
กุญแจล็อคอัตโนมัติ หน้าโต๊ะกระจกใสหนา 2 หุน (จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น)

6,600

อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

5 โต๊ะม้าหิน

5,500

อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จานวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) โต๊ะม้าหินอ่อน จานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ม้าหินอ่อน จานวน 4 ตัว
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
รวม 5 โครงการ

127,900
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว 29

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 เก้าอี้สานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานพนักพิงเตี้ย ที่วางแขนโครงเหล็ก
เสริมฟองน้าหุ้มหนังโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะหนังมีโช๊ค
ล้อเลื่อนปรับระดับได้ ไฮโดรริกปรับสูง - ต่าได้
ขนาด 64 x 65 x 100 ซม. มีที่พักแขนสองข้าง
จานวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

3,500

อบต.เขาจ้าว

กองช่าง

2 ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ภายในแบ่ง
4 ชั้น ขนาด 91.3x45.7x183 ซม. จานวน 1 หลัง
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

5,900

อบต.เขาจ้าว

กองช่าง

3 โต๊ะทางานชนิดเหล็กพร้อม
กระจก

จัดซ้อโต๊ะทางาน ขนาด 4.5 ฟุต ขนาดความกว้างยาว
ไม่น้อย (138.5*67*75.3 ซม .พ่นสีด้วยระบบ Epoxy
Powder Coatingมี 4 ลิ้นชัก กุญแจล๊อคอัตโนมัติ หน้าโต๊ะ
กระจกใสหนา 2 หุน จานวน 1 ตัว
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

7,800

อบต.เขาจ้าว

กองช่าง

4 พัดลมติดผนัง

จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้งจานวน 2 ตัว
มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ควบคุมการทางานด้วยสวิตซ์แบบสายดึง
- ปรับส่ายซ้ายขวาและหยุดส่ายได้ตามต้องการ
- ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
รวม 4 โครงการ

4,200

อบต.เขาจ้าว

กองช่าง

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

งบประมาณ
(บาท)

ผด 02/1

21,400
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2.ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
2.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
ครุภัณฑ์

1 รถบรรทุก (ดีเซล)

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ต่ากว่า 2,,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัติต์
แบบดับเบิ้ลแค็บ
1) เป็นกระบะสาเร็จรูป
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3) เป็นราคากลางเครื่องปรับอากาศ
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ)

1,000,000 อบต.เขาจ้าว

รวม 1 โครงการ

1,000,000

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

สานักปลัด
อบต.
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3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จานวน
1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้ง

งบประมาณ
(บาท)
44,000

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
อบต.เขาจ้าว

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

สานักปลัด
อบต.
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3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป (ต่อ)
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

รวม 1 โครงการ

44,000
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว 33

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.2 แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จานวน
1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้ง

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
อบต.เขาจ้าว

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

กองคลัง
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3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.2 แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง (ต่อ)
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

รวม 1 โครงการ

22,000
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว 35

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.3 แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก
(8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทค
โนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่ความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
อบต.เขาจ้าว

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

สานักปลัด
อบต.
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3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.3 แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (ต่อ)
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ง จานวน 1 หน่วย
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
2 เครื่องสารองไฟฟ้า

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟขาออก (Outpu) ไม่น้อยกว่า 1 kVA
(600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
รวม 2 โครงการ

5,700

อบต.เขาจ้าว

สานักปลัด
อบต.

35,700
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3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จานวน
1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้ง

งบประมาณ
(บาท)
44,000

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
อบต.เขาจ้าว

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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มี.ค.
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ผด 02/1

กองช่าง
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3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ)
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66

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

ผด 02/1

ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

รวม 1 โครงการ

44,000
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4.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
4.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1 เครื่องตบดิน

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

จัดซื้อเครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อง
1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2) น้าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

21,000

รวม 1 โครงการ

21,000

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
อบต.เขาจ้าว

พ.ศ.2565

พ.ศ. ๒๕66
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พ.ย.
ธ.ค.
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ก.พ.
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ที่

ผด 02/1

กองช่าง
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5.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1 วิทยุสื่อสาร

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จานวน 2 เครื่อง
ความถี่ : 245-246.9875 MHz รองรับ: 160 ช่อง
การทางาน: 7.2 V ระยะห่างของช่อง: 12.5KHz แบตเตอรี่
ชนิดพิเศษ จุไฟ: 1650 MAh กาลังไฟ: 5W ขนาด: 115
mm 56 mm 30 mm น้าหนัก : 220g
1.การเลือกค่าใหม่ความถี่ในทุกช่องออก
2.การโคลนนิ่งข้อมูลเครื่องวิทยุ
3.ใส่ข้อมูลทางปุ่มคีย์ ล็อค/ปลดล็อค
4.มี 3 โมเดล
5.มีฟังก์ชัน FM
6.มีการเทียบโทน 50 CTCSS และ 83 DCS
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

2,500

รวม 1 โครงการ

2,500

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
อบต.เขาจ้าว

พ.ศ.2565
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ผด 02/1

กองช่าง
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6.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ครุภัณฑ์

1 กล้องพร้อมเลนส์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

จัดซื้อกล้องพร้อมเลนส์ จานวน 1 เครื่อง
เซนเซอร์ Micro Four Thirds ความละเอียด 20.MP
หน่วยประมวลผล TruePic VIII กันสั่น 5 แกน (4.5EV)
iso 200-25600 (100-25600 expanded) EVF
ความละเอียด 2.36 ล้านจุด อันตราขยาย 0.62× LCD
Flip-down monitor ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 1.04
ล้านจุดแบบพับลงเพื่อ selfie ได้ จุดโฟกัส 121 จุด 28
Scene Mode ชัตเตอร์สปีด 60 sec – 1/4000 รองรับ
silent shutter รองรับ Art filter Wi-Fi 802.11b/g/n
และ Bluetooth Built-in flash Video ความละเอียด
4K 30-25-24p FHD 60-50-30-25-24p ถ่ายภาพ
ต่อเนื่องได้ 15fps แบตเตอรี่ BLS-50 lithium-ion
ขนาด 122 x 84 x 49mm น้าหนัก 383 กรัม
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

29,000

รวม 1 โครงการ

29,000

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
อบต.เขาจ้าว

พ.ศ.2565
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ที่

ผด 02/1

กองช่าง
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7.ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
7.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1 กล้องระดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อกล้องระดับ จานวน 1 เครื่อง ขนาดกาลังขยาย
30 เท่า มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3) มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า
35 มิลลิเมตร
5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตรหรือ 1 องศา20 ลิปดา
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วง
การทางานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา
9) ความละเอียดในการทาระดับในระยะ 1 กิโลเมตรไม่เกิน
+ / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับน้าฟองกลมไม่เกินกว่า10 ลิปดาต่อ
2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา ผมีขีดกากับทุกๆ
1 องศา
12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า
80 มิลลิเมตร
13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

งบประมาณ
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7.ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
7.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
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16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
(3) มีฝ่าครอบเลนส์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจากล้อง
หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลข
ซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดีหรือจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ)
2 ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล

จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
1. หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และมีระบบให้
แสงสว่างบนหน้าจอ
2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 320 มิลลิเมตร
4. สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร
5. สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
6. วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/ Imperial เช่น เมตร,
เซนติเมตร, ฟุต และ นิ้ว
7. บันทึกค่าการวัดได้ 5 ค่า
8. มีระบบ Hold สามารถค้างค่าที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อน
ย้ายล้อได้
9. มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่แป้นควบคุม
10. ตัวเครื่องมีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติหากไม่ใช้งาน
ภายใน 5 นาที
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อบต.เขาจ้าว
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11.โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุพสาสติกแข็ง ขอบวงหุ้ม
ด้วยยาง
12. ลาตัวสีเหลืองสดสะท้อนแสง มองเห็นง่าย เพื่อช่วยใน
เรื่องความปลอดภัย
13. โครงด้ามทาด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน
14. มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
15. ขาตั้งพับได้ ใช้งานสะดวก
16. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V. 1 ก้อน
17. มีสัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานขึ้นเมื่อระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ต่า
18. มีกระเป๋าสะพายสาหรับใส่ล้อวัดระยะชนิดกันน้า
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

รวม 2 โครงการ

38,000
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาจ้าว 45

