
 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. 291,000     ถนนสายหนา้โรงพยาบาล กองช่าง
เสริมเหล็ก บา้นสระน ้าเที่ยง ม. 5 ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ บวัลาย
สายหนา้โรงพยาบาล กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 500 ตร.ม.

ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ
พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. 213,200     ถนนสายจากบา้นนายสมชัย  กองช่าง
เสริมเหล็ก บา้นหนองเรือ ม. 7 ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ มารศรี - หนองโจกโหลก
สายจากบา้นนายสมชัย  มารศรี - กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 366 ตร.ม.
หนองโจกโหลก ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. 233,400     ด้าเนนิการจากบริเวณ กองช่าง
เสริมเหล็ก บา้นฝาผนงั ม.1 ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ บา้นนางถวิล  สีก้าพี  ถึงส่ีแยก
จากบา้นนางถวิล  สีก้าพี  ถึงส่ีแยก กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 400 ตร.ม. บา้นนางมณี  สุวิหาร
บา้นนางมณี  สุวิหาร ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. 279,900     ด้าเนนิการถนนสายจากถนน กองช่าง
เสริมเหล็ก บา้นเพ็ดนอ้ย ม. 6 ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ สาย อบจ.นม.12205 ถึงถนน
จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึง กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 480 ตร.ม. สายบา้นเพ็ดนอ้ย - หนองแสง
ถนนสายบา้นเพ็ดนอ้ย - หนองแสง ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 ม. 65,300       ด้าเนนิการจากบา้นนางโสภา  กองช่าง
เสริมเหล็กบา้นหนองเรือ ม. 7 ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ วิเศษดี - หนองโจกโหลก
จากบา้นนางโสภา  วิเศษดี - กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 112 ตร.ม.
หนองโจกโหลก ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. 279,900     สายจากที่ดินนายไสว  กองช่าง
เสริมเหล็กบา้นโนนสะอาด ม.8 ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ จันทีนอก  ถึงคลองล้าหว้ย
สายจากที่ดินนายไสว  จันทีนอก - กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 480 ตร.ม. นอ้ย
คลองล้าหว้ยนอ้ย ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. 279,900     ด้าเนนิการสายจากบริเวณที่ดิน  กองช่าง
เสริมเหล็กสายจากบริเวณที่ดิน ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ นางสุพร  แทนไธสง ไปที่นา
นางสุพร  แทนไธสง ไปที่นา กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 480 ตร.ม. นางมนเทียร  หงษไ์ธสง 
นางมนเทียร  หงษไ์ธสง ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ
บา้นแดงนอ้ย ม. 2 พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. 69,900       ด้าเนนิการสายจากวัดบา้น กองช่าง
เสริมเหล็กบา้นพะไล ม.3 ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ พะไล ม.3 - บา้นนายสมบรูณ์  
สายจากวัดบา้นพะไล ม.3 - บา้น กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 120 ตร.ม. ฮาดเศษ
นายสมบรูณ์  ฮาดเศษ ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. 156,500     ด้าเนนิการเส้นทาง กองช่าง
เสริมเหล็กเส้นทางบา้นหลุบทุ่ม ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ บา้นหลุบทุ่ม ต.เมอืงพะไล ไป
ต.เมืองพะไล ไปบา้นโนนเมอืง กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 268 ตร.ม. บา้นโนนเมอืง ต.สามเมอืง
ต.สามเมอืง อ.สีดา ถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นที่โครงการ อ.สีดา

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

1,869,000  

   1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 73,170       บา้นหลุบทุ่ม ม. 4 กองช่าง
สายประจ้าหมูบ่า้นหลุบทุ่ม ม.4 หลุบทุ่ม ม. 4  เพื่อด้าเนนิการปรับปรุงระบบ ต.เมอืงพะไล

เสียงตามประจ้าหมูบ่า้น

รวม

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2563
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โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ
พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า ด้าเนนิการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. 52,000       บา้นพะไล ม.3 กองช่าง
คสล. แบบตัวยู พร้อมวางท่อ แบบตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ยาว 50 ม. ต.เมอืงพะไล
ระบายน ้า บา้นพะไล ม.3 ลึก 0.20 ม. ว่างท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.20 ม.  จ้านวน  8  ท่อน รายละเอยีดตาม
แบบแปลน อบต.เมอืงพะไลก้าหนด

3 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบ ด้าเนนิการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา 274,900     บา้นหนองแก  ม.9 กองช่าง
ประปาหอถังสูง บา้นหนองแก หอถังสูง บา้นหนองแก ม.9 ต.เมอืงพะไล
ม.9

400,070    
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รวม

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม
   2.1 แผนงานการเกษตร
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกต้นไมใ้นเขตต้าบล ด้าเนนิการจัดกจิกรรมปลูกต้นไม้ 20,000       พื นที่สาธารณประโยชน์ ส้านกัปลัด
เขตพื นที่ต้าบลเมอืงพะไล

จ้านวน  1  แหง่
2 โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม ด้าเนนิการจัดกจิกรรมปลูกหญ้าแฝก 10,000       พื นที่สาธารณประโยชน์ ส้านกัปลัด

โครงการพระราชด้าริ เขตพื นที่ต้าบลเมอืงพะไล
จ้านวน  1  แหง่

3 โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช ฯ ด้าเนนิการโครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช ฯ 30,000       ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
เพื่อใหป้ระชาชนเหน็ความส้าคัญของการ
อนรัุกษุพ์ันธุรกรรมพืช น้ามาใช้กบัวิถีชีวิต
และอาชีพได้ 

60,000      

แบบ ผด.02
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม
   2.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย ด้าเนนิการจัดกจิกรรม/การบริหารจัดการขยะ 30,000       ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ในพื นที่ ต.เมอืงพะไล โครงการคัดแยกขยะ
มลูฝอย ณ แหล่งก้าเนดิ การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ใหค้วามรู้ จัดกจิกรรมการคัดแยกขยะ 
ฯลฯ

2 โครงการบริหารจัดการขยะ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 80,000       บา้นแดงนอ้ย หมู ่2 ส้านกัปลัด
บา้นแดงนอ้ย หมู่ 2 แดงนอ้ย ม. 2  เพื่อด้าเนนิงานตามโครงการ ต.เมอืงพะไล

บริหารจัดการขยะ
3 โครงการบริหารจัดการขยะ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 80,000       บา้นฝาผนงั หมู ่1 ส้านกัปลัด

บา้นฝาผนงั หมู่ 1 ฝาผนงั ม. 1  เพื่อด้าเนนิงานตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
บริหารจัดการขยะ

190,000    

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

รวม
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3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาแหลง่น้ า

ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขุดลอกหนองน ้ากนิ ด้าเนนิการขุดลอกหนองน ้ากนิ ขนาดกว้าง 278,000     ด้าเนนิการบริเวณหนองน ้ากนิ กองช่าง

บา้นสระน ้าเที่ยง ม. 5 27 ม. ยาว 54  ม. ลึกเฉล่ีย 4 ม. ปริมาตร บา้นสระน ้าเที่ยง ม. 5
ดินขุด 4,600 ลบ.ม. ลาดเอยีง 1:2 พร้อมติดตั ง
ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย 
รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.เมอืงพะไล
ก้าหนด

278,000    

   3.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก้าจัดผักตบชวาหรือวัชพืช ด้าเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการก้าจัดผักตบ 10,000       ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ในแหล่งน ้า ชวาหรือวัชพืชในแหล่งน ้าสาธารณประโยชน์

10,000      

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

โครงการ
พ.ศ. 2562

รวม

รวม

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล้าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสืบสานประเพณี ด้าเนนิการจัดกจิกรรมถวายเทียนพรรษา 30,000       วัดและส้านกัสงฆ์ กองการศึกษา
เข้าพรรษา ในพื นที่ต้าบลเมอืงพะไล

2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้าเนนิการจัดกจิกรรมวันสงกรานต์ 50,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานของดีบวัลาย ด้าเนนิการอดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ้าเภอ 50,000       ที่ว่าการอ้าเภอบวัลาย กองการศึกษา
บวัลายตามโครงการของดีอ้าเภอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา

130,000    
 

   4.2 แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกฬีา ด้าเนนิการจัดการแข่งขันกฬีานกัเรียน 100,000     ม.1-ม.9 กองการศึกษา
ภายในต้าบล เยาวชนและประชาชน จ้านวน  1  ครั ง ต.เมอืงพะไล

2 โครงการจัดงานวันเด็ก ด้าเนนิการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 30,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
แหง่ชาติ ประจ้าป ี2562

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

รวม



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.2 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ด้าเนนิกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนา 9,030         ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา (ค่ากจิกรรม เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงพะไล
พัฒนาผู้เรียน)

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ด้าเนนิการจัดหาเคร่ืองแบบนกัเรียนส้าหรับ 6,300         ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบ เด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
นกัเรียน) ส่วนต้าบลเมอืงพะไล

5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ด้าเนนิการจัดหาหนงัสือเรียนส้าหรับ 4,200         ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนงัสือ) เด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลเมอืงพะไล
6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ด้าเนนิการจัดหาอปุกรณ์การเรียนส้าหรับ 4,200         ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์ เด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
การเรียน) ส่วนต้าบลเมอืงพะไล

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย ด้าเนนิการจัดการเรียนการสอน จัดหาส่ือการ 35,700       ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและอืน่ๆ
(วัสดุการศึกษา ศพด.)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.2 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ส้าหรับ 102,900     ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา เด็กนกัเรียน สังกดั ศพด.อบต.เมอืงพะไล 
(อาหารกลาง ศพด.) จ้านวน 21 คนๆ ละ 20 บาท จ้านวน

245 วัน
9 โครงการจัดซื ออาหารเสริม (นม)  - จัดซื ออาหารเสริม (นม) ส้าหรับเด็กนกัเรียน 455,437     ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา

สังกดั ศพด.อบต.เมอืงพะไล  จ้านวน 21 คน โรงเรียนบา้นฝาผนงั
ๆละ 7.82 บาท จ้านวน  260  วัน โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย
 - จัดซื ออาหารเสริม (นม) ส้าหรับเด็ก โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย
นกัเรียนโรงเรียนสังกดั สพฐ. ในเขตพื นที่
บริการ อบต.เมอืงพะไล จ้านวน 3 แหง่ ดังนี 
1. โรงเรียนบา้นฝาผนงั จ้านวน 63 คน
2. โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย จ้านวน 112 คน 
3. โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย จ้านวน 28 คน

10 วัสดุกฬีา จัดซื ออปุกรณ์กฬีาฝึกซ้อมส้าหรับหมูบ่า้น 75,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
จ้านวน  9 หมูบ่า้น

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.2 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการอาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 448,000     โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย กองการศึกษา
โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย แดงนอ้ย ตามโครงการอาหารกลาง

วัน จ้านวนนกัเรียน 112 คน อตัรา
มื อละ 20 บาท/คน จ้านวน 200  วัน

12 โครงการอาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 252,000     โรงเรียนบา้นฝาผนงั กองการศึกษา
โรงเรียนบา้นฝาผนงั ฝาผนงั ตามโครงการอาหารกลางวัน

จ้านวนนกัเรียน 63 คน อตัรามื อละ 
20 บาท/คน จ้านวน 200 วัน

13 โครงการอาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 112,000     โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย กองการศึกษา
โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย เพ็ดนอ้ย ตามโครงการอาหารกลางวัน

จ้านวนนกัเรียน 28 คน อตัรามื อละ 
20 บาท/คน จ้านวน 200 วัน

1,634,767  

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา
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โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส้ารวจข้อมลูสัตว์และขึ น ด้าเนนิการส้ารวจจ้านวนสุนขัและแมว ทั งที่ 4,002         ม.1-9 ส้านกัปลัด
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ มเีจ้าของและไมม่เีจ้าของ โดยส้ารวจปลีะ ต.เมอืงพะไล
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค 2 ครั ง ครั งแรกภายในเดือนธันวาคม ครั งที่ 2
พิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ภายในเดือนมถิุนายน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
นอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

2 โครงการบริหารจัดการการแพทย์ จ้างเหมาบริการบคุคลที่ผ่านการอบรมหลัก 126,000     ม. 1 - 9  ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ฉุกเฉิน สูตรตามที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถา

บนัการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติก้าหนด ปฏบิติั
หนา้ที่การแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชน
ในกรณีเจ็บปว่ยฉุกเฉิน 

       

โครงการ
พ.ศ. 2562
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค ด้าเนนิการฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้ 45,000       ม.1-9 ส้านกัปลัด
พิษสุนขับา้ ตามโครงการสัตว์ ใหแ้กส่นขัและแมวทั งที่มเีจ้าของและไมม่ี ต.เมอืงพะไล
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากพิษ เจ้าของ
สุนขับา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
นอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

4 โครงการส่งเสริมและ ด้าเนนิการจัดท้าโครงการส่งเสริมและรณรงค์ 70,000       ม.1-9 ส้านกัปลัด
รณรงค์ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก การพ่นหมอกครัน ต.เมอืงพะไล

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา
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โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นเพ็ดนอ้ย ม. 6 ส้านกัปลัด
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนษิฐา เพ็ดนอ้ย ม. 6 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรมราช
กมุารี บา้นเพ็ดนอ้ย  หมูท่ี่ 6 กมุารี 

6 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นพะไล ม. 3 ส้านกัปลัด
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนษิฐา พะไล ม. 3 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรมราช
กมุารี บา้นพะไล  หมูท่ี่ 3 กมุารี 
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แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นแดงนอ้ย ม. 2 ส้านกัปลัด
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า แดงนอ้ย ม. 2 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรม
กมุารี บา้นแดงนอ้ย  หมูท่ี่ 2 ราชกมุารี

8 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นสระน ้าเที่ยง ม. 5 ส้านกัปลัด
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า สระน ้าเที่ยง ม. 5 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรม
กมุารี บา้นสระน ้าเที่ยง  หมูท่ี่ 5 ราชกมุารี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นหนองเรือ ม. 7 ส้านกัปลัด
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า หนองเรือ ม. 7 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรม
กมุารี บา้นหนองเรือ  หมูท่ี่ 7 ราชกมุารี

10 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหลุบทุ่ม ม. 4 ส้านกัปลัด
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า หลุบทุ่ม ม. 4 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรม
กมุารี บา้นหลุบทุ่ม  หมูท่ี่ 4 ราชกมุารี
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แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นแดงนอ้ย ม. 2 ส้านกัปลัด
แมสู่่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า แดงนอ้ย ม. 2   เพื่อด้าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก
กรมหมืน่สุทธนารีนาถ  สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ
บา้นแดงนอ้ย  หมูท่ี่ 2 พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่สุทธนารีนาถ

12 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นเพ็ดนอ้ย ม. 6 ส้านกัปลัด
แมสู่่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า เพ็ดนอ้ย ม. 6   เพื่อด้าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก
กรมหมืน่สุทธนารีนาถ  สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ
บา้นเพ็ดนอ้ย  หมูท่ี่ 6 พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่สุทธนารีนาถ

13 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหนองแก ม. 9 ส้านกัปลัด
แมสู่่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า หนองแก ม. 9   เพื่อด้าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก
กรมหมืน่สุทธนารีนาถ  สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ
บา้นหนองแก  หมูท่ี่ 9 พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่สุทธนารีนาถ

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหนองเรือ ม. 7 ส้านกัปลัด
แมสู่่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า หนองเรือ ม. 7   เพื่อด้าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก
กรมหมืน่สุทธนารีนาถ  สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ
บา้นหนองเรือ  หมู่ที่ 7 พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่สุทธนารีนาถ

15 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นฝาผนงั ม. 1 ส้านกัปลัด
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ฝาผนงั ม. 1 เพื่อด้าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
นอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ศาสตราจารย์ 
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
บา้นฝาผนงั  หมูท่ี่ 1 สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

16 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นโนนสะอาด ม. 8 ส้านกัปลัด
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า โนนสะอาด ม. 8 เพื่อด้าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
นอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ศาสตราจารย์ 
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
บา้นโนนสะอาด  หมูท่ี่ 8 สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นแดงนอ้ย ม. 2 ส้านกัปลัด
และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จ แดงนอ้ย ม. 2  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
พระกนษิฐาธิราชเจ้า ประชาชนตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา การและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนษิฐา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา วรราชภกัดี สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช คุณากรปยิชาติ สยามบรมราชกมุารี
กมุารี บา้นแดงนอ้ย  หมูท่ี่ 2

18 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหลุบทุ่ม ม. 4 ส้านกัปลัด
ยาเสพติด To be number one หลุบทุ่ม ม. 4  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน ประชาชนตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข
/หมู่บา้น) ทูลกระหมอ่มหญิง ปญัหายาเสพติด To be number one
อบุลรัตราชกญัญา สิริวัฒนา (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)
พรรณวดี บา้นหลุบทุ่ม  หมู ่4 ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา

สิริวัฒนาพรรณวดี 
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แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นสระน ้าเที่ยง ม. 5 ส้านกัปลัด
สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ สระน ้าเที่ยง ม. 5  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า ประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรมราช
กมุารี บา้นสระน ้าเที่ยง  หมูท่ี่ 5 กมุารี

20 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นฝาผนงั ม. 1 ส้านกัปลัด
สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ ฝาผนงั ม. 1  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า ประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรมราช
กมุารี บา้นฝาผนงั  หมูท่ี่ 1 กมุารี

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นพะไล ม. 3 ส้านกัปลัด
สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ พะไล ม. 3  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า ประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรมราช
กมุารี บา้นพะไล  หมูท่ี่ 3 กมุารี

22 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นหนองแก ม. 9 ส้านกัปลัด
สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ หนองแก ม. 9  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า ประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สิริกจิการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกจิการิณี
คุณากรปยิชาติ สยามบรมราช พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรมราช
กมุารี บา้นหนองแก  หมูท่ี่ 9 กมุารี

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการสัตว์ปลอดโรค อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นโนนสะอาด ม. 8 ส้านกัปลัด
คนปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ โนนสะอาด ม. 8  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ประชาชนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ คนปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ
อคัรราชกมุารี กรมพระศรี เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
บา้นโนนสะอาด  หมู ่8  

24 โครงการสัตว์ปลอดโรค อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นพะไล ม. 3 ส้านกัปลัด
คนปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ พะไล ม. 3  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ประชาชนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ คนปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ
อคัรราชกมุารี กรมพระศรี เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
บา้นพะไล  หมู่ 3  

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นฝาผนงั ม. 1 ส้านกัปลัด
พระราชประสงค์ บา้นฝาผนงั หมู ่1 ฝาผนงั ม. 1 เพื่อด้าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล

อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์
26 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นเพ็ดนอ้ย ม. 6 ส้านกัปลัด

พระราชประสงค์ บา้นเพ็ดนอ้ย เพ็ดนอ้ย ม. 6 เพื่อด้าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
หมู่ 6 อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์

27 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นสระน ้าเที่ยง ม. 5 ส้านกัปลัด
พระราชประสงค์ บา้นสระน ้าเที่ยง สระน ้าเที่ยง ม. 5  เพื่อด้าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
หมู่ 5 อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์

28 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหนองเรือ ม. 7 ส้านกัปลัด
พระราชประสงค์ บา้นหนองเรือ หนองเรือ ม. 7  เพื่อด้าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
หมู่ 7 อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์

29 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นหลุบทุ่ม ม. 4 ส้านกัปลัด
พระราชประสงค์ บา้นหลุบทุ่ม หลุบทุ่ม ม. 4  เพื่อด้าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
หมู่ 4 อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นโนนสะอาด ม. 8 ส้านกัปลัด
พระราชประสงค์ บา้นโนนสะอาด โนนสะอาด ม. 8 เพื่อด้าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
หมู่ 8 อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์

31 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหนองแก ม. 9 ส้านกัปลัด
พระราชประสงค์ บา้นหนองแก หนองแก ม. 9 เพื่อด้าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
หมู่ 9 อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์

425,002    

   4.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าเนนิการเปดิโรงเรียนผู้สูงอายุท้าการสอน 50,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
2 โครงการสตรีกบัวิถีพอเพียง ด้าเนนิการจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้สตรี 20,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด

ตามโครงการสตรีกบัวิถีพอเพียง

รวม

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์(ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสัมพันธ์ ด้าเนนิการจัดอบรม/กจิกรรม ตามโครงการ 20,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ครอบครัวอบอุน่ เสริมสร้างครอบครัวสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุน่

90,000      

ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ด้าเนนิการตั งจุดบริการประชาชนใน 10,000       พื นที่จุดเส่ียง หมูท่ี่ 2 ส้านกัปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ ช่วงเทศกาลปใีหม ่ประจ้าป ี2563 และ หมูท่ี่ 9
2 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ด้าเนนิการตั งจุดบริการประชาชนใน 10,000       พื นที่จุดเส่ียง หมูท่ี่ 2 ส้านกัปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าป ี2563 และ หมูท่ี่ 9
3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ จัดฝึกอบรมเพื่อศักยภาพอาสาสมคัรปอ้งกนั 30,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด

อาสาสมัครปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน อบต.เมอืงพะไล
50,000      
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พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

   4.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม

รวม

โครงการ
พ.ศ. 2562



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื อ/จัดหาสารหรือน ้ายา ด้าเนนิการจัดซื อ/จัดหาสารหรือน ้ายาตรวจ 20,000       ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ตรวจปสัสาวะ ปสัสาวะ

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้าเนนิการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ 280,000     ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
การพัฒนาการเกษตรตามแนว ความเข้าใจ และศึกษาดูงานการพัฒนาการ
ทฤษฎใีหม ่โดยยึดหลักปรัชญา เกษตรตามแนวทฤษฎใีหม ่โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกจิพอเพียง ใหแ้ก ่คณะผู้บริหาร     

สมาชิกสภา ข้าราชการ พนกังานส่วนต้าบล
พนกังานจ้าง อบต. เกษตรกร และประชาชน
ต้าบลเมอืงพะไล

3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ 20,000       ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
แกไ้ขปญัหายาเสพติด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน

ตระหนกัถึงพิษภยัของยาเสพติดที่มต่ีอสังคม
4 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี 30,000       ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด

พัฒนาสตรีต้าบลเมอืงพะไล ต้าบลเมืองพะไลเพือ่ด้าเนินกิจกรรมเพิม่ศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีต้าบลเมืองพะไล

350,000    รวม
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แบบ ผด.02

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   4.7 แผนงานงบกลาง
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้าเนนิการจ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุใหก้บั 5,474,400   ม.1-9 ส้านกัปลัด
ผู้สูงอายุที่มสิีทธิได้รับเงินตามระเบยีบ ต.เมอืงพะไล
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด

2 เบี ยยังชีพคนพิการ ด้าเนนิการจ่ายเบี ยยังชีพผู้พิการใหก้บั 1,920,000   ม.1-9 ส้านกัปลัด
ผู้พิการที่มสิีทธิได้รับเงินตามระเบยีบ ต.เมอืงพะไล
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด

3 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด้าเนนิการจ่ายเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ให ้ 60,000       ม.1-9 ส้านกัปลัด
กบัผู้ปว่ยเอดส์ที่มสิีทธิได้รับเงินตาม ต.เมอืงพะไล
ระเบยีบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้าเนนิการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000       ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ต้าบลเมืองพะไล ต้าบลเมอืงพะไล โดยยึดหลักประชาชน

ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน

5 สมทบกองทุนหลักประกนั ด้าเนนิการสมทบกองทุนหลักประกนั 100,000     กองทุนหลักประกนัสุขภาพ ส้านกัปลัด
สุขภาพระดับท้องถิน่หรือ สุขภาพท้องถิน่หรือพื นที่ต้าบลเมอืงพะไล องค์การบริหารส่วนต้าบล
พื นที่ต้าบลเมอืงพะไล (สปสช.) (สปสช.) ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด เมอืงพะไล

(สปสช.อบต.เมอืงพะไล)
7,594,400  รวม

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา
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แบบ ผด.02

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร
   5.1แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดตั งเหล็กดัดหนา้ต่าง ด้าเนนิการติดตั งเหล็กดัดหนา้ต่างพร้อม 154,400     อบต.เมอืงพะไล กองช่าง
พร้อมประตูเหล็กม้วนที่ท้าการ ประตูเหล็กมว้นที่ท้าการ อบต. เมอืงพะไล   
อบต. เมืองพะไล ขนาด 1.72 x 1.84 ม. จ้านวน 30 ชุด  

ขนาด 1.19 x 1.92 ม. จ้านวน 1 ชุด 
ขนาด 1.60 x 2.52 ม. จ้านวน 1 ชุด 
ขนาด 1.60 x 2.52 ม. จ้านวน 1 ชุด 
ขนาด 1.06 x 2.52 ม.  จ้านวน 1 ชุด 
ขนาด 0.60 x 1.47 ม.  จ้านวน 2 ชุด 
ขนาด 0.53 x 0.87 ม.  จ้านวน 2 ชุด 
ขนาด 1.61 x 2.62 ม.  จ้านวน 2 ชุด 
ขนาด 1.52 x 1.61 ม.  จ้านวน 1 ชุด 
ขนาด 1.16 x 2.61 ม.  จ้านวน 1 ชุด  
ติดตั งประตูมว้น ขนาด 2.00 x 2.12 ม.  
จ้านวน 1  ชุด

154,400    
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โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

รวม

แบบ ผด.02



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร
   5.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันท้องถิน่ไทย ด้าเนนิการจัดกจิกรรมวันท้องถิน่ไทย การจัด 20,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
นทิรรศการ การใหบ้ริการประชาชน

2 โครงการอบรมสัมมนาและ ด้าเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการอบรม 260,000     อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ศึกษาดูงาน สัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิน่

รองผู้บริหารท้องถิน่ เลขานกุารผู้บริหาร 
ท้องถิน่  ประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า และพนกังานจ้าง  

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 20,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
จริยธรรม ใหแ้ก ่ผู้บริหารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิน่ 

เลขานกุารผู้บริหารท้องถิน่ ประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.  พนกังาน
ส่วนต้าบล พนกังานครู อบต. ลูกจ้างประจ้า
และพนกังานจ้าง  

4 จ้างส้ารวจความพึงพอใจ ด้าเนนิการจ้างสถาบนัทางการศึกษาส้ารวจ 20,000       ม.1 - ม.9 ส้านกัปลัด
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการสาธารณะ ต้าบลเมอืงพะไล
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร
   5.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสนบัสนนุการ ด้าเนนิการตามโครงการสนบัสนนุการ 540,000     ต้าบลเมอืงพะไล ส้านกัปลัด
เลือกตั ง เลือกตั งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั ง

ก้าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนต้าแหนง่ที่ว่าง และกรณีที่ก้าหนด
ใหม้กีารเลือกตั งใหมแ่ละกรณีอืน่ๆ) 

6 โครงการสร้างทัศนคติและจิตส้านกึ ด้าเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการอบรม 20,000       ต้าบลเมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ที่ดีงามในการอยูร่่วมกนัอย่าง เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส้านกึที่ดีในการอยู่
สมานฉันท์ ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์ของประชาชน

7 อดุหนนุอ้าเภอบวัลาย เพื่ออดุหนนุที่ท้าการปกครองอ้าเภอ 30,000       ที่ท้าการปกครอง ส้านกัปลัด
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนือ่งใน บวัลายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนือ่งใน อ้าเภอบวัลาย
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธี 
และงานรัฐพิธีอืน่ๆ อืน่ๆ

8 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษแีละ ด้าเนนิการจัดท้าโครงการจัดท้า 260,000     อบต. เมอืงพะไล กองคลัง
ทะเบยีนทรัพย์สิน แผนที่ภาษปีระจ้าป ี2563 ปรับข้อมลูแผนที่

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน การจัดท้าฐาน
ข้อมลู

1,170,000  

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ. 2563

 -38-
รวม

โครงการ
พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร
   5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ จัดท้าโครงการ/กจิกรรม อบต.เคล่ือนที่ 20,000       ต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
เพื่อออกหนว่ยบริการประชาชน
ประจ้าป ี2563

20,000      

   5.4 แผนงานงบกลาง
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สมทบเข้ากองทุนประกนั สมทบเข้ากองทุนประกนัสังคมตามกฎ 64,050       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
สังคมตามกฎกระทรวง กระทรวง นายจ้างและผู้ประกนัตนตาม

มาตรา 33 อตัราฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้าง ของผู้ประกนัตน

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ในอตัราร้อยละ 2,571         อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
0.2 ของค่าจ้างทั งป ี(มกราคม - ธันวาคม)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
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โครงการ

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

รวม



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร
   5.4 แผนงานงบกลาง (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 สมทบกองทุนบ้าเหนจ็บ้านาญ สมทบกองทุนบ้าเหนจ็บ้านาญ 167,598     อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถิน่  ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) ตาม
(กบท.) มาตรา 6 แหง่พระราชบญัญัติบ้าเหนจ็

บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2500 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

234,219    
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รวม

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

แบบ ผด.02



1. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกา้อี ส้านกังาน เกา้อี ท้างานบนุวมที่นัง่และบนุวมหลังพิง 10,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
จ้านวน  5  ตัว กองคลัง

2 ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน 1. มมีอืจับชนดิบดิ 22,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
2. มแีผ่นชั นปรับระดับ  3  ชิ น กองคลัง
3. คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์
อตุสาหกรรม
จ้านวน  4  ตู้

3 โต๊ะหมูบ่ชูา 1. ท้าด้วยไมสั้ก 8,500         อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
2. มโีต๊ะหมูบ่ชูา 9 ตัว ความกว้างตัวละ  9 นิ ว
3. มฐีานรองโต๊ะหมูบ่ชูา    
 จ้านวน  1  ชุด 

4 โพเดี ยม 1. ท้าจากไมเ้นื อแข็ง 17,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
2. มคีวามสูงไมน่อ้ยกว่า 115 ซม.
จ้านวน  2  ตัว

57,500      รวม

แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน (ตอ่)
   1.2 แผนงานการศึกษา
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ 1) ขนาดที่ก้าหนดเปน็ขนาดไมต้่่ากว่า  24,000  บทีียู 28,000       ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
บทีียู
2) ราคาที่ก้าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดตั ง
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท้า
ความเย็นขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบ
ส้าเร็จรูปทั งชุด ทั งหนว่ยส่งความเย็น และ
หนว่ยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั
5) มคีวามหนว่งเวลาการท้างานของ
คอมเพรสเซอร์

แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน (ตอ่)
   1.2 แผนงานการศึกษา
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6) การจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอืน่ๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนอืจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเปน็การประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพพลังงานฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี 
สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว
4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร
8) ค่าติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการ
แสดงค่าติดตั งแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)
(1) ชนดิติดผนงั
ขนาด 12,000-24,000 บทีียู 3,000  บาท
จ้านวน  1  เคร่ือง

28,000      

แบบ ผด.02/1

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม
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บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา



2. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โทรทัศน ์แอล อ ีดี (LED TV) 1) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 9,500         อบต.เมอืงพะไล กองคลัง
 แบบ Smart TV พิกเซล

2) ขนาดที่ก้าหนดเปน็ขนาดจอภาพขั นต้่า 32 
นิ ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ 
LED Backlight
4) สามารถเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ได้ Smart TV
5) ช่องต่อ HDMI ไมน่อ้ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 
เพื่อการเชือ่มต่อสัญญาณภาพและเสียง
6) ช่องตัว USB ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7) มตัีวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
จ้านวน 1 เคร่ือง

9,500       

แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม
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3. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 
   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองท้าน ้าเย็น 1. มหีวัจ่ายน ้า 1 หวั 5,000         อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
2. เปน็เคร่ืองท้าน ้าเย็นแบบตั งพื น
3. มคีวามจุถังเกบ็น ้าไมน่อ้ยกว่า 18 ลิตร 
ไร้สารตะกัว่
4. ตัวเคร่ืองทั งภายนอกและภายในท้าด้วยวัสดุ
ไมเ่ปน็สนมิ
5. ถังบรรจุน ้าท้าด้วยวัสดุไมเ่ปน็สนมิ ไร้สาร
ตะกัว่
6. มรีะบบตัดไฟอตัโนมติั
7. ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
จ้านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว (ตอ่)
   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟุต 1. ขนาดที่ก้าหนดเปน็ความจุภายในขั นต้่า 6,500         อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
2. เปน็รุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทสไทย
3. การจัดซื อตู้เย็นขนาดอืน่ใหพ้ิจารณาถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนอืจากการ
พิจารณาด้านราคา
จ้านวน 1 ตู้

11,500      รวม
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แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊  - มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 32,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
2 แกนหลัก (2 core) โดยมคีวามเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไมน่อ้ยกว่า 2.0 GHz
และมเีทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ้านวน 1 หนว่ย
 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ย 
ความจ้าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกนัขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 MB
 - มหีนว่ยความจ้าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 GB
 - มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA หรือ  
ดีกว่าขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือ ชนดิ
Solid State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า
120 GB จ้านวน 1 หนว่ย

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



4. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ตอ่)
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน่อ้ยกว่า 
12 นิ ว
 - มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง
 - มชี่องเชือ่มต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ้านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network 
 Interface) แบบ 10/100/1000  Base – T
หรือดีกว่า จ้านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไมน่อ้ยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
จ้านวน 2 เคร่ือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน



4. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ตอ่)
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ  - มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 17,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
งานส้านกังาน 4 แกนหลัก (4 core) มคีวามเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื นฐานไมน่อ้ยกว่า 3.1 GHz  หรือ
ดีกว่า จ้านวน 1 หนว่ย
 - มหีนว่ยความจ้าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 GB
 - มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือ ชนดิ
Solid State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า
120 GB จ้านวน 1 หนว่ย
 - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หนว่ย
 - มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T
หรือดีกว่า จ้านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง

 -49-

แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ตอ่)
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มแีปน้พิมพ์และเมาส์
 - มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ ว  
จ้านวน 1 หนว่ย
จ้านวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ  - มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 30,000       อบต.เมอืงพะไล กองคลัง
งานประมวลผล แบบที่ 2 6 แกนหลัก (6 core) โดยมคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไมน่อ้ยกว่า 3.2 GHz
และมเีทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ้านวน 1 หนว่ย
 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ย 
ความจ้าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกนัขนาดไมน่อ้ยกว่า 12 MB
 - มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีว่า ดังนี 

แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ตอ่)
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มหีนว่ยความจ้าขนาดไมน่อ้ยกว่า 
2 GB หรือ
2) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั งอยู่
ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หนว่ย
ความจ้าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 
2 GB หรือ
3) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวาม
สามารถในการใช้หนว่ยความจ้าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 2 GB
 - มหีนว่ยความจ้าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไมน่อ้ยกว่า 8 GB

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ครุภณัฑ์

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



4. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ตอ่)
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 2 TB หรือ ชนดิ 
Solid State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 
240 GB จ้านวน 1 หนว่ย
 - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หนว่ย
 - มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network
 Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T 
หรือดีกว่า จ้านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง
 - มแีปน้พิมพ์และเมาส์
 - มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ ว 
จ้านวน 1 หนว่ย
จ้านวน  1  เคร่ือง

แบบ ผด.02/1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ตอ่)
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อม  - เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั ง 12,900       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
ติดตั งถังหมกึ (Ink Tank Printer) ถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน กองคลัง

ผู้ผลิต
 - มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่อ้ยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi
 - มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด้าส้าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมน่อ้ยกว่า 10 หนา้ต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างสีส้าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมน่อ้ยกว่า 10 หนา้ต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ้านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง

แบบ ผด.02/1
บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ตอ่)
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่อ้ยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal, 
และ Custom
จ้านวน  3 เคร่ือง

91,900      

5. ประเภทครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
   5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ รายละเอียดของครุภณัฑ์ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เล่ือยโซ่ยนต์ 1. เคร่ืองยนต์เบนซิน  2  จังหวะ 12,000       อบต.เมอืงพะไล ส้านกัปลัด
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า  30 ซีซี
3. ก้าลังเคร่ืองยนต์ไมน่อ้ยกว่า 1.8 แรงมา้
4. ความยาวบาร์ 12 นิ ว
5. ความจุถังเชื อเพลิงไมต้่่ากว่า 200 ซีซี
จ้านวน 1 เคร่ือง

12,000      
 -54-

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รวม

รวม

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1




































































