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คำนำ
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการจัดทำแผนการดำเนิ น งานให้ ดำเนิ น การตามขั้ น ตอน
ดำเนิ น การ ดั งนี้ (๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่ วยงานอื่นๆ ที่ดำเนิ นการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่า งแผนการ
ดำเนิ น งาน เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่น พิ จารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (๓) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภ าค รัฐวิส าหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่ ”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจึงได้
ดำเนิ น การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
รายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นาและกิจ กรรมที่ ด ำเนิ น การจริงทั้ งหมดในพื้ น ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบู รณาการการทำงานกับ หน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
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ส่วนที่ 1

บทนำ
เนื่ อ งด้ ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ กำหนดให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ดำเนิน การจัด ทำ
แผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบ
นี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ าง
แผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้ องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการดำเนินงาน
ให้ จั ด ทำให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิน่ ”
ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ดงั นี้

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
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ขัน้ ตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่ว ยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐ วิสาหกิจและ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ทำร่ า งแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริห าร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับ แต่วัน ที่ป ระกาศ เพื่อให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมาขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น
(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้ เป็ น เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้ การ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม การ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2

ส่วนที่ 2

3

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

รวม

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15

25.8

1,559,000

10.2

กองช่าง

15

25.8

1,559,000

10.2

4

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานการเกษตร

รวม

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1
2

1.7
3.4

100,000
40,000

0.65
0.26

กองสวัสดิการฯ
สำนักงานปลัด

3

5.1

140,000

0.91

5

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
การศึกษา
๓.๑ แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.4 แผนงานสาธารณสุข

รวม

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11
2
8
๓

19
3.4
13.8
5.2

3,251,089
300,000
412,000
360,000

21.26
1.96
2.70
2.36

-กองการศึกษาฯ
-กองสวัสดิการฯ
-สำนักปลัด,กอง
คลัง
-สำนักปลัด

24

41.4

4,323,089

28.3

6

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
4.๑ แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

4
5
3
4

6.9
8.6
5.2
6.9

95,000
115,000
71,600
8,937,200

0.62
0.75
0.46
58.63

-สำนักปลัด
-สำนักปลัด
-สำนักปลัด,กอง
คลัง
-กองสวัสดิการ
สังคม

รวม

16

27.7

9,218,800

100

รวมทั้งหมด (ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์)

58

100

15,240,889

100

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูขนาดความ
กว้างภายในไม่น้อยกว่ากว้าง
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร
ยาว 97 เมตร พร้อมบ่อพัก 1
บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- โครงการ

247,000

บ้านโนนสวาสดิ์
หมู่ที่ 4

กองช่าง

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู หมู่ที่ 7 ต่อจากร่อง
ระบายน้ำเดิม ถึง บ้านนาย
บงการ ทิพกร บ้านหนองโน
หมู่ที่ 7

204,000

บ้านหนองโน
หมู่ที่ 7

กองช่าง

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู หมู่ที่ 4 จากบ้านนายคม
เพชร โพธิ์ศรีลา ถึง บ้าน
นายทองเลี่ยม โพธิส์ ูงส่ง
บ้านโนนสวาสดิ์ หมู่ที่ 4

พ.ศ. ๒๕6๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕6๓
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2565 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 67)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 118)

2

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาด
ความกว้างภายในไม่น้อยกว่า
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร
ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก 1
บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- โครงการ
2565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 93)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 119)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
3

โครงการ
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่
ที่ 8 จากบ้านนางบุญเศียร ลม
วิชัย ถึง บ้านนายพงษ์นิกร
กอหาญ บ้านหนองโน หมู่ที่ 8
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 94)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า119)

4

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่
ที่ 14 จากบ้าน นางคำกอง สันติ
ภพ ถึง สามแยกบ้านนางคาน
บุตรชา บ้านโพธิ์ไทรทอง หมู่ที่
14
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 95)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 119)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาดความกว้าง
ภายในไม่น้อย 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง
ยาว 93 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

241,000

บ้าน
หนองโน
หมู่ที่ 8

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ คศล.รูปตัวยู
ขนาดความกว้าง ภายในไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึก
0.40 เมตร ยาว 83 เมตร
พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

216,000

บ้านโพธิ์ไทร
ทอง หมู่ที่
14

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
5

โครงการ
โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู หมู่ที่ 16 ต่อจากร่อง
ระบายน้ำเดิม ถึง ที่นานาง
แสงทอง ทองโชติ
บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 16

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความ
กว้างภายในไม่น้อยกว่า กว้าง
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 80.00 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

240,000

บ้าน
เมืองใหม่
หมู่ที่ 16

กองช่าง

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความ
กว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.40
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
85.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

217,000

บ้านหนอง
ลุมพุก
หมู่ที่ 18

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 67 ลำดับ
ที่ 45)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 120)

6

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู หมู่ที่ 18 จากบ้านนาย
บุญจันทร์ ขอมเดช ถึง บ้าน
นางประกาย แสงภักดี
บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 18
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 48)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 120)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

7

โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน
ทีส่ าธารณประโยชน์โคก
บ้านเก่า บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่
12

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ที่
สาธารณะประโยชน์
โคกบ้านเก่า บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่
12 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ฐาน 8.00 เมตร ยาว 600
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
เมตร หนา 0.60 เมตร
2561-2565 หน้าที่ 56 ลำดับ ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า
ที่ 13 )
2,700 ลบ.ม. บ้านกกโพธิ์ หมู่
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 120)
ที่ 12 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

128,000

บ้าน
กกโพธิ์
หมู่ที่ 12

กองช่าง

8

โครงการลงลูกรังเพื่อปรับผิว
จราจรพร้อมเกรดบดอัดแน่น
หมู่ที่ 11 จากสามแยกไร่นาย
สากล โพธิ์สิทธิ์ ถึง ไร่นายคำ
แสง โพธิ์สุข บ้านกุดนาดี หมู่ที่
11

342,000

บ้านกุดนาดี
หมู่ที่ 11

กองช่าง

ลงลูกรังเพื่อปรับผิวจราจรพร้อม
เกรดบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 จาก
สามแยกไร่นายสากล โพธิ์สิทธิ์ ถึง
ถึง ไร่นายคำแสง โพธิ์สุข ลงลูกรัง
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,200 เมตร หนา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
2565 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 20) กว่า 1,248 ลบ.ม. พร้อมป้าย
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 121)
ประชาสัมพันธ์โครงการ

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
9

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบ
หอถังสูง 12 ลบ.ม.
(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- ลบ.ม. 4 ลูก) พร้อมป้าย
2565 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 91) ประชาสัมพันธ์โครงการ

309,000

บ้านกุดขุ่น
หมู่ที่ 3

กองช่าง

โครงการขยายท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ต่อจาก
ซอย 5 ถึงบ้านนายประ
ครอง บุญศรี บ้านมอกกแดง
หมู่ที่ 17

117,000

บ้าน
มอกกแดง
หมู่ที่ 17

กองช่าง

โครงการ
โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ำประปาแบบหอถังสูง
บ้านกุดขุ่น หมู่ที่ 3

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 121)

10

ขยายท่อประปาหมู่บ้าน ม.17
ต่อจากซอย 5 ถึงบ้านนายประ
ครอง บุญศรี ระยะทางยาว
1,300 ม. ท่อ PVC
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ชั้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 13.5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
2565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 92) โครงการ
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 118)

12

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
11

โครงการ
โครงการถมดินขนย้ายบริเวณ
ทางเข้าบ่อน้ำพุจากปาก
ทางเข้าบ่อน้ำพุ ลงไป
สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 119)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 118)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ถมดินขนย้ายบริเวณทางเข้า
บ่อน้ำพุจากปากทางเข้าบ่อ
น้ำพุ ลงไปสวนหย่อมเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ขนาดกว้างเฉลี่ย
20.50 เมตร ยาวเฉลี่ย
33.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 858.44 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อ 0.80x1.00
เมตร จำนวน 23 ท่อน

85,000

บ้านใหม่น้ำพุ
หมู่ที่ 19

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

13

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
12

โครงการ
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
พร้อมหมอนคอนกรีตกั้นล้อรถ
สำเร็จรูปบริเวณหน้า
สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 120)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 119 )

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อม
หมอนคอนกรีตกั้นล้อรถ
สำเร็จรูปบริเวณหน้า
สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขนาดพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
332.30 ตร.ม.
พร้อมหมอนคอนกรีตกั้นล้อรถ
สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.15
เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
63.00 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

188,000

บ้านใหม่น้ำพุ
หมู่ที่ 19

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
13

โครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ หมู่ที่ 13
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 78
ลำดับ 82)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 121 )

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

จุดที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
หน้าบ้าน น.ส.กฤษณา
ถึง บ้านนายวิรุต ชินหงษ์
จำนวน 2 ต้น
จุดที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จากถนนคอนกรีตเดิม
ถึง บ้านน.ส.วนิดา โพธิ์ชัย
จำนวน 2 ต้น
จุดที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จากบ้านนางทองดี
ถึง บ้านนายล้วน อุดคำ
จำนวน 2 ต้น
จุดที่ 4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จากบ้านนางลุน ถึง
ถนนลูกรังทางไปหนองโพง
โพด จำนวน 7 ต้น

175,000

บ้านน้อย
หนองโน
หมู่ที่ 13

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

15

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
14

โครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำจากปากทางเข้าบ่อน้ำพุ ลง
ไปสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้าที่ 91 ลำดับ 119)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 122)

15

โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า 76 ลำดับ 77)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖๓ หน้า 122)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากปาก
ทางเข้าบ่อน้ำพุ ลงไป
สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1 ต้น พร้อม
สายดับ

15,000

บ้านใหม่น้ำพุ
หมู่ที่ 19

กองช่าง

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับ
ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ลง
หม้อแปลงชนิด 1 เฟส 2
สาย ขนาด 30 KVA
จำนวน 1 เครื่อง พาดสาย
อลูมิเนี่ยมหุ้มฉนวน ขนาด 50
จำนวน 2 สาย ระยะทาง
200 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

200,000

บ้านกกโพธิ์
หมู่ที่ ๖

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการจัดฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่กลุ่ม
วิชาชีพ ประจำปี
อาชีพหรือประชาชน
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพืน้ ที่องค์การบริหาร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
ส่วนตำบลรอบเมือง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

100,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕6๒
พ.ศ. ๒๕6๓
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
กอง
สวัสดิการ
สังคม

2561-2565 หน้าที่ 94
ลำดับที่ ๑)
(ข้อบัญญัติปี63 หน้า 107)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
2.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการอบรมและ
อบรมและส่งเสริมการ
ส่งเสริมการดำเนินการ
ดำเนินการหมูบ่ ้านเศรษฐกิจ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง จำนวน 1 รุ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

20,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

20,000

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร
ประจำตำบล

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 98
ลำดับที่ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 123)

2

โครงการเพิม่ ศักยภาพผู้นำ จัดอบรมคณะกรรมการ
ด้านบริหารจัดการ
ประจำศูนย์ฯ จำนวน 1
ศูนย์บริการและถ่ายทอด ครัง้ /ปี
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ประจำตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน
ปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 98
ลำดับที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 124)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
1.

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ค่าอาหารกลางวันสำหรับ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แสงสว่างเจริญธรรม บ้านหนอง
จำนวน 4 แห่ง
โน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
274,400 บาท
2561-2565 หน้าที่ 102 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
ลำดับที่ 5)
สว่าง บ้านกุดขุ่น จำนวน
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 96 )
245 วัน จำนวน 196,000
บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
สว่างโพธิ์ทอง บ้านกกโพธิ์
จำนวน 245 วัน จำนวน
132,300 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สวาสดิ์ จำนวน 245 วัน
จำนวน 191,100 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

793,800

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต
สถานที่
ดำเนินการ
อบต.

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕62
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
การศึกษาฯ

19

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
2

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เงินอุดหนุน
โรงเรียนตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน

เงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหาร
กลางวัน 2แห่ง
-อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านกุดขุ่น จำนวน 200 วันจำนวน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 336,000 บาท
พ.ศ. 2561-อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
2565 หน้าที่
หนองโนราษฎร์บำรุง จำนวน 200 วัน
102 ลำดับที่ 5)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 จำนวน 504,000 บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

840,000

-โรงเรียนบ้าน
กุดขุ่น
-โรงเรียนหนอง
โนราษฎร์บำรุง

712,829

ศูนย์พัฒนาเด็ก
กอง
เล็กและโรงเรียน การศึกษาฯ
ในเขตสถานที่
ดำเนินการ
อบต.

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
การศึกษาฯ

หน้า103 )

๓

ค่าอาหารเสริม
(นม)สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน

1. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จำนวน 402,403 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 25611) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม
2565หน้าที่ 102
(นม) โรงเรียนบ้าน หนองโนราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 4)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 จำนวน 260 วัน จำนวน 241,442
บาท
หน้า 99 )
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) โรงเรียนบ้านกุดขุ่น จำนวน 260
วัน จำนวน 160,961 บาท
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่

โครงการ
ค่าอาหารเสริม
(นม)สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
และถ่ายโอนฯ จำนวน 310,426
บาท ดังนี้รายละเอียดดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแสง
สว่างฯ บ้านหนองโน จำนวน 260
วัน จำนวน 107,308 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างบ้าน
กุดขุ่น จำนวน 260 วัน จำนวน
76,648 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสว่างโพธิ์
ทอง บ้านกกโพธิ์ จำนวน 260 วัน
จำนวน 51,738 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาสดิ์
จำนวน 260 วัน จำนวน 74,732
บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศูนย์พัฒนาเด็ก
กอง
เล็กและโรงเรียน การศึกษาฯ
ในเขตสถานที่
ดำเนินการ
อบต.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดั
บที่
4

5

โครงการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2563 เช่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
ค่ารางวัลการแสดงความสามารถ
2561-2565 หน้าที่ 101 บนเวทีของเด็ก ค่าขนม สำหรับ
ลำดับที่ 1)
เป็นรางวัลเล่นเกมส์เด็กที่มาร่วม
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 93 )
กิจกรรม ค่าพาหนะสำหรับ
รับ-ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
งานประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุและประเพณี
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี
วันสงกรานต์ ประจำปี
2563 เช่น ค่าป้าย
2563
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

30,000

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลรอบ
เมือง

10,000

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

2561-2565 หน้าที่ 102
ลำดับที่ 6)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 93 )
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการวันแม่ ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ
แห่งชาติ
ประจำปี 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำปี 2563 ตำบลรอบเมือง จำนวน 4 แห่งๆ ละ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2,000 บาท
พ.ศ. 2561เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่า
2565 หน้าที่
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
103 ลำดับที่ 10)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 เครื่องดื่ม ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

8,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลรอบ
เมือง จำนวน 4
ศูนย์

กอง
การศึกษาฯ

8,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลรอบ
เมือง จำนวน 4
ศูนย์

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 94)

7

โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำปี 2563

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครอง
และคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ประจำปี 2563 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง จำนวน 4
แห่งๆ ละ 2,000 บาท เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น เครื่องดื่ม ฯลฯ
พ.ศ. 25612565 หน้าที่
101 ลำดับที่ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี 63
หน้า 95)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
8

โครงการ
โครงการประเพณี
บวงสรวงเจ้าปู่น้ำพุ
ประจำปี 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 103
ลำดับที่ 11)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 94)

9

โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ
2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 108
ลำดับที่ 28)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 50 )

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่
น้ำพุ ประจำปี ๒๕63 เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น
ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
อุปกรณ์และเอกสารอื่น ๆ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ

50,000

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
ศาลเจ้าปู่น้ำพุ
กอง
การศึกษาฯ
สถานที่
ดำเนินการ

โรงเรียน
หนองโน
ราษฎร์บำรุง

กอง
การศึกษาฯ
ร่วมกับ
โรงเรียน
หนองโน
ราษฎร์
บำรุง
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
10

โครงการ
ค่าจัดการเรียนการสอน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 4 แห่ง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 104
ลำดับที่ 14)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 96)

11

ค่าหนังสือเรียนสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 4 แห่ง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 104
ลำดับที่ 14)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 96)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแสง
สว่างเจริญธรรม บ้านหนองโน
95,200 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
บ้านกุดขุ่น 68,000 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
โพธิ์ทอง บ้านกกโพธิ์ 45,900
บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สวาสดิ์ 66,300 บาท
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแสง
สว่างเจริญธรรมบ้านหนองโน
11,200 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
บ้านกุดขุ่น 8,000 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
โพธิ์ทองบ้านกกโพธิ์ 5,400
บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สวาสดิ์ 7,800 บาท

275,400

32,400

พ.ศ. ๒๕6๑
พ.ศ. ๒๕6๒
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
สำหรับศูนย์
กอง
พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ
4 ศูนย์
สถานที่
ดำเนินการ

สำหรับศูนย์
กอง
พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ
4 ศูนย์
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
12

13

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ค่าอุปกรณ์การเรียน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแสง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก สว่างเจริญธรรม บ้านหนองโน
เล็ก จำนวน 4 แห่ง
11,200 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
2561-2565 หน้าที่
บ้านกุดขุ่น 8,000 บาท
104ลำดับที่ 14)
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า
โพธิ์ทอง บ้านกกโพธิ์ 5,400 บาท
97)
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สวาสดิ์ จำนวน 7,800 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแสง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก สว่างเจริญธรรม บ้านหนองโน
เล็ก จำนวน 4 แห่ง
16800 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
2561-2565 หน้าที่
บ้านกุดขุ่น 12,000 บาท
104ลำดับที่ 14)
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า
โพธิ์ทอง บ้านกกโพธิ์ 8,100 บาท
97)
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สวาสดิ์ 11,700 บาท

งบประมาณ
(บาท)
32,400

48,600

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
ศูนย์พัฒนา
กอง
เด็กเล็กในเขต การศึกษาฯ
พื้นที่ อบต.
รอบเมือง
สถานที่
ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนา
กอง
เด็กเล็กในเขต การศึกษาฯ
พื้นที่ อบต.
รอบเมือง
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลรอบ
เมือง

14

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแสง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก สว่างเจริญธรรม บ้านหนองโน
เล็ก จำนวน 4 แห่ง
24,080 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
2561-2565 หน้าที่ 104 บ้านกุดขุ่น 17,200 บาท
ลำดับที่ 14)
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 98)
โพธิ์ทอง บ้านกกโพธิ์ 11,610
บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สวาสดิ์ 16,770 บาท

69,660

1๕

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนสวาสดิ์

180,000

ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 10
เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
24 ตร.ม.

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
กอง
การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
กอง
เล็กบ้านโนน การศึกษาฯ
สวาสดิ์

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 105
ลำดับที่ 15)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า
103)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
16

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

โครงการต่อเติมห้องเก็บ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 10.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่
ศรีสว่าง
น้อยกว่า 40 ตร.ม.

150,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีสว่าง

โครงการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
กอง
การศึกษาฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 105
ลำดับที่ 16)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 103)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่
1

สถานที่
ดำเนินการ

โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
รอบเมืองต้านยาเสพติด
กลุม่ เยาวชนและประชาชนในเขต
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
2561-2565 หน้าที่ 109
เพื่อต่อต้านยาเสพติด

100,000

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลรอบ
เมือง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

โครงการต่อเติมอาคารกอง ต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคม
ขนาดกว้าง 4.10 เมตร ยาว 7.80
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
เมตร

200,000

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลรอบ
เมือง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ลำดับที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 107)

2

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕62
รับผิดชอ
บหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

2561-2565 หน้าที่ 110
ลำดับที่ 4)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 111)

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดั
บที่
๑

โครงการ
อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองพอก เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการบุญผะ
เหวดร้อยเอ็ด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองพอก เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการบุญผะ
เหวดร้อยเอ็ด

10,000

ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
หนองพอก

การศึกษาดูงาน และจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ผู้นำชุมชน
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง

250,000

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 114
ลำดับที่ 10)
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 82)

2

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศึกษาดูงาน และจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 111
ลำดับที่ 1 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 77)

สำนักงาน
ปลัด
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
3

โครงการ
ค่าจ้างสถาบันการศึกษา
ในการศึกษา วิจัย
ประเมินผล
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 112
ลำดับที่ 3 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 81)

4

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้และ ส่งเสริม
ด้านประชาธิปไตย

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
สถาบันการศึกษาใน
การศึกษา วิจัย ประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการ
ปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบเมือง

20,000

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เลือกตั้ง/การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และ
ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย

350,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

สำนักงาน
ปลัด

ค่าใช้จ่ายโครงการ แก้ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) เช่นค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯ

10,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

สำนักงาน
ปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 112
ลำดับที่ 4 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 75)

5

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 112
ลำดับที่ 5 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 76)

31

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์
การปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
2561-2565 หน้าที่ 111
องค์การบริหาร ส่วนตำบล
ลำดับที่ 2 )
พนักงานส่วนตำบลและ
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 77)
พนักงานจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

20,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดั
บที่
7

โครงการ
โครงการทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 113
ลำดับที่ 6 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 85)

8

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมการชำระภาษี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 113
ลำดับที่ 7 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 85)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อให้การจัดการทำแผนที่
ภาษีนำไปใช้ในการวางระบบ
การจัดเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

60,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและการส่งเสริม
การชำระภาษีเพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

7,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
กองคลัง

กองคลัง
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
ที่
๑

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการป้องกันและแก้ไข ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีและ
ปัญหาไข้เลือดออก
สารเคมีเพื่อกำจัดพาหะนำ
ประจำปี งบประมาณ
โรค
พ.ศ. 2563

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

40,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

60,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
สำนักงาน
ปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 115
ลำดับที่ 1 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า 105)

๒

โครงการบ้านเรือนสะอาด โครงการบ้านเรือนสะอาด
หมู่บ้านปลอดขยะ
หมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปี
ประจำปี ๒๕63
๒๕63

สำนักงาน
ปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 115
ลำดับที่ 2 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า105)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
ที่
๓

โครงการ
อุดหนุนสำหรับการ
เพื่อดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 115
ลำดับที่ 3 )
(ข้อบัญญัติ ปี 63 หน้า
106)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้ นในเขต
พื้นที่ อบต. รอบเมือง
จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ
20,000 บาท เพื่อ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

260,000

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่
1

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
ป่าโคกใหญ่น้ำพุ สำนักงาน
ปลัด

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ประจำปึงบประมาณ 2563

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี พันปีหลวง

20,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ

5,000

ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล

สำนักงาน
ปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ “รักน้ำ รักป่า
รักษาแผ่นดิน”

20,000

ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล

สำนักงาน
ปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า117 ลำดับ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 123 )

2

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า117 ลำดับ 2 หน้า
118 ลำดับ 3)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 123 )

3

โครงการ “รักน้ำ รักป่า
รักษาแผ่นดิน” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563(
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า118 ลำดับ 4)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 124 )

36

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่
4

โครงการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า119 ลำดับ 5)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 124 )

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค ให้กับ
ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบ
เมือง

50,000

เขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
สำนักปลัด
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่
1

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการจราจรและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนใน ช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการจราจร
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

60,000

ในเขตพื้น
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

- สำนักงาน
ปลัด
(แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ/ฝึก
ทบทวน อปพร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

30,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

สำนักงาน
ปลัด
(รักษาความ
สงบภายใน)

ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกควัน
เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ

15,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

สำนักงาน
ปลัด
(รักษาความ
สงบภายใน)

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า120
ลำดับ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 88 )

3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ/ฝึกทบทวน อปพร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า121
ลำดับ 4)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 88 )

4

โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ26165 หน้า121 ลำดับ 4)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 89 )
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่
5

โครงการ
โครงการซักซ้อมแผน
เตรียมรับอุบัตเิ หตุ
ประจำปีงบประมาณ
2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า111
ลำดับ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 88 )

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อม
แผนเตรียมรับอุบัติเหตุ

10,000

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหาร - สำนักงาน
ส่วนตำบลรอบ ปลัด
เมือง
(แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการ
จัดทำแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้ น

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการ
จัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

20,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

สำนักงาน
ปลัด

1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
การจัดงานพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่
13 ตุลาคม 2563 จำนวน
4,000 บาท
2. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันที่ 5
ธันวาคม 2562 จำนวน
6,000 บาท

24,000

ที่ว่าการอำเภอ
หนองพอก

สำนักงาน
ปลัด

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.256165 หน้า124 ลำดับ 3)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 76 )

๒

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองพอก
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 82 )

40

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่

โครงการ
อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองพอก
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 82 )

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
3. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการ
จัดงานพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
2563 จำนวน 4,000 บาท
4. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการ
จัดงานพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามิรทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวิชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม
2563 จำนวน 6,000 บาท
5. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัด
งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง วันที่ 12
สิงหาคม 2563 จำนวน
4,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่ว่าการอำเภอ
หนองพอก

สำนักงาน
ปลัด

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
3

โครงการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ดประจำปี พ.ศ.
2563

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอหนอง
พอก จังหวัดร้อยเอ็ด

27,600

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้าง
อำเภอหนอง
พอก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สำนักงาน
ปลัด

(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 81 )
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่
1

โครงการ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่
สตรีตำบลรอบเมือง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ตำบลรอบเมือง

20,000

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

6,919,200

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

1,878,000

ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง
ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง
ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.
2561-65 หน้า125 ที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 108 )

2

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.
2561-65 หน้า125 ที่ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 125 )

3

เบี้ยยังชีพความพิการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.
2561-65 หน้า126 ที่ 3)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 126 )

4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.
2561-65 หน้า126 ที่ 4)
(ข้อบัญญัติ ปี63 หน้า 126 )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์

120,000

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

๑

รายละเอียดของครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
อเนกประสงค์ (Smart Card (Smart Card Reader) จำนวน 3
Reader)
เครือ่ งๆ ละ 700 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 4.8
MHz
2) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
3) สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

2,100

อบต.รอบ
เมือง

สำนัก
งานปลัด

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2

เครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่
1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

22,000

อบต.รอบ
เมือง

สำนัก
งานปลัด

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผด.02/1
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.3 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของครุภัณฑ์

(บาท)

ดำเนินการ

3

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่
1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

22,000

อบต.รอบ
เมือง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ
4,300 บาท
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

21,500

อบต.รอบ
เมือง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5

เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

2,500

อบต.รอบ
เมือง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

สถานที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผด.02/1
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของครุภัณฑ์

6

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
(Ink Tank printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank printer) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

7

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 700
Card Reader)
บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
2) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
3) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5
Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่าง
น้อย

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

4,300

อบต.รอบเมือง กองสวัสดิการ
สังคม

1,400

อบต.รอบเมือง กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผด.02/1
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

8

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน
2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

44,000

อบต.รอบเมือง

กองช่าง

9

เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

2,500

อบต.รอบเมือง

กองช่าง

รวม

9

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

122,300
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

๑

โต๊ะหมู่บูชา

รายละเอียดของครุภัณฑ์

โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) ทำด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ชุด ความกว้างตัว
ละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

8,500

อบต.รอบ
เมือง

สำนัก
งานปลัด

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1 แผนงานการศึกษา

2

เก้าอี้

3

ชั้นไม้วางของเอนกประสงค์
24 ช่อง

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว
- พนักพิงและที่นั่ง ขึ้นโครงไม้อัดบุ
ฟองน้ำ หุ้มหนัง PVC Leather
- ขาและพนักขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมียม
- รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่น
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโพธิ์
ทอง
ชั้นไม้วางของเอนกประสงค์ 24 ช่อง
ขนาด กว้าง 120 x สูง 80 x ลึก 20
ซม. จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 2,800 บาท
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง จำนวน 1
หลัง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแสงสว่างเจริญ
ธรรม จำนวน 2 หลัง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาสดิ์
จำนวน 2 หลัง

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

1,600

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรี
สว่างโพธิ์ทอง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

14,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
วัดศรีสว่าง
วัดศิริแสง
สว่างเจริญ
ธรรม
บ้านโนน
สวาสดิ์

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

4

ชั้นไม้วางหนังสือ ขนาด 3
ชั้น

ชั้นไม้วางหนังสือ ขนาด 3 ชั้น ขนาด
กว้าง 90 x สูง100 x ลึก30 ซม.
จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง

3,600

ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็กวัดศรี ศาสนาและ
สว่าง
วัฒนธรรม

5

โต๊ะทำงาน

ขนาดกว้าง 80xยาว150xสูง75 ซม.
1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้ เก็บ
เอกสารด้านซ้าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีสว่างโพธิ์ทอง

5,900

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรี
สว่างโพธิ์ทอง

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด.02/1
2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

6

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า
18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ
ติดผนัง

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บี
ทียู แบบแยกส่วน
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ
ความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้าน
ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน
15 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

21,000

อบต.รอบ
เมือง

กองสวัสดิการ
สังคม

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖2
พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

52

แบบ ผด.02/1
2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

7

รวม

เก้าอี้

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เก้าอี้ เพื่อใช้งานอเนกประสงค์
- พนักพิงและที่นั่ง ขึ้นโครงไม้อัดบุฟองน้ำ หุ้ม
หนัง PVC Leather
- ขาและพนักขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมียม
- รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่น
จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท

7

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

10,000

อบต.รอบ
เมือง

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖2
พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

64,500
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
3.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

รายละเอียดของครุภัณฑ์

รถจักรยานยนต์ ขนาด
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา กระบอกสูบขั้นต่ำ
- กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน
5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่
เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด
ซีซี ที่กำหนดไว้
- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่า
จดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม จำนวน 1 คัน

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

40,800

อบต.รอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
3.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์

รถจักรยานยนต์ ขนาด
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา กระบอกสูบขั้นต่ำ
- กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน
5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่
เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด
ซีซี ที่กำหนดไว้
- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่า
จดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม จำนวน 1 คัน
2

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

40,800

อบต.รอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

96,000
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
4.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

2

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน

รวม

2

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4
แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30
ซีซี
4) พร้อมใบมีด
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็ญ
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ
ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20
นิ้ว
5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า
1.50 ลิตร
จำนวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

19,000

อบต.รอบ
เมือง

กองช่าง

12,000

อบต.รอบ
เมือง

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

31,000
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
5.ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1

ภาชนะกักเก็บน้ำแบบไฟ
เบอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ภาชนะกักเก็บน้ำดืม่ สำหรับราษฎร บ้าน
โนนสวาสดิ์ หมู่ที่ 19
ภาชนะกักเก็บน้ำแบบไฟเบอร์ขนาดบรรจุ
2,000 ลิตร จำนวน 15 ถัง ๆ ละ
10,000 พร้อมฐานรองรับ
และการติดตั้ง ตามแบบ อบต.รอบเมือง
กำหนด
โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุนำ้ ได้ไม่
น้อยกว่า 2,000 ลิตร
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

150,000

อบต.รอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

57

แบบ ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2

ปั้มน้ำบาดาล

3

ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง
Singlephase induction
morter

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1) ค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล มอเตอร์
ขนาด 4 นิ้ว 2 แรงม้า ท่อส่ง 2 นิว้ พร้อม
ใบพัด ขนาด 11 ใบพัด จำนวน 2 ชุดๆ
ละ 25,000 บาท จำนวน 50,000 บาท
2) ค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล มอเตอร์
ขนาด 4 นิ้ว 3 แรงม้า ท่อส่ง 2 นิว้ พร้อม
ใบพัดขนาด 14 ใบพัด จำนวน 2 ชุด ๆ
ละ 32,000 บาท จำนวน 64,000 บาท
3) ค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล มอเตอร์
ขนาด 3 นิ้ว 1 แรงม้า ท่อส่ง 1 ¼ นิ้ว
พร้อมใบพัด ขนาด 27 ใบพัด จำนวน 1
ชุด ๆ ละ 6,400
1) ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบหอยโข่ง
Singlephase induction morter ขนาด
3 แรงม้า 2 โพล ใช้ไฟ 220/230 v
ความถี่ 50 Hz กำลังไฟ 2.2 กิโลวัตต์
ความเร็ว 2,900 รอบ/นาที Discharge
2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด จำนวน 14,500
บาท

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

120,400

อบต.รอบ
เมือง

กองช่าง

32,000

อบต.รอบ
เมือง

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)

ดำเนินการ

2) ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบหอยโข่ง
Singlephase induction morter ขนาด
5.5 แรงม้า ใช้ไฟ 220/240 v
ความถี่ 50 Hz กำลังไฟ 4 กิโลวัตต์
ความเร็ว 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1
ชุด จำนวน 17,500 บาท

อบต.รอบ
เมือง

รวม

3

302,400

รวม
ทั้งสิ้น

23

616,200

พ.ศ. ๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

59

