
 

 

 

 

 ประกาศเทศบาลต าบลพันนา    
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

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

 ด้วยเทศบาลพันนา   ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   ส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลพันนาและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๖ (๒)  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลพันนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 

(นายสนั่น   ชินมา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ประกาศเทศบาลต าบลพันนา    
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

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

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  5  ข้อ ๒๖   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  ส่วนภูมิภาคี  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  เทศบาลต าบลพันนา  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕59 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

(นายสนั่น   ชินมา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 

 
 

เทศบาลต าบลพันนา 
โทร. / โทรสาร  0-4272-9392 

Website   www.panna.go.th 
e – mail  :  phannacity@hotmail.com 

 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นการ
แสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมด  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพันนา    อีกทั้งเพ่ือให้การ
ปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น  เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของโครงการให้เกิดการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการด าเนินการใน
ปีงบประมาณนี ้

 เทศบาลต าบลพันนา  จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาของ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน / โครงการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
         เทศบาลต าบลพันนา 
            ตุลาคม  2560 
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ส่วนที่  1   
1.1  บทน ำ 

แผนการด าเนินงาน  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559   นั้น  มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลพันนาในแต่ละ
ปีงบประมาณ  เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนต่อเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือเทศบาลต าบลพันนา
รวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มาจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็น
ตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน  โดยตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
ดังนั้น  แผนการด าเนินงาน  มีลักษณะกว้างๆ  ดังต่อไปนี้ 



1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนสามปี  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.  2561 

2) เป็นเอกสารแสดงทิศทางช่วงเวลาด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ชัดเจน 
3) เป็นเอกสารที่แสดงโครง / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการพัฒนาจริง 
4) เป็นเอกสารทีช่่วยควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ / แผนพัฒนาต่าง ๆ 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559   ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่
เกิดข้ึนจริง  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพันนา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน / โครงการ  กิจกรรมที่น ามาปฏิบัติจริง 
4. เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
5.  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม

ปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง  และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติมต่อไป 
7. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดกำรท ำแผนด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548   (หมวด5ข้อ26)  ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล  

 
                                                   2 

 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินงานของเทศบาลแล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพันนา  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ ของเทศบาลต าบลพันนาและหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

1.4  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก

ขึ้น 



2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วน 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ได้อย่างถูกต้อง 
 



ส่วนที่  2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   นั้นมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพันนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต าบลพันนาโดย
ประกอบด้วย 

1.1 สรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน 
1.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจและสังคม/  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมกฏหมายใน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 30,000 ทต.พันนา สป.

ชีวิตประจําวันแกประชาชน อบรมกฏหมายในชีวิตประจําวันแก

ประชาชน

2 โครงการอบรมสัมนาบุคลากร เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 30,000 ทต.พันนา สป.

ของเทศบาลเพื่อปลูกจิตสํานึก อบรมสัมนาบุคลากรของเทศบาลเพื่อ

ในการปองกันและปราบปราม ปลูกจิตสํานึกในการปองกันและปราบ

การทุจริตและผลประโยชน ปรามการทุจริตและผลประโยชน

ทับซอน ทับซอน

3 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยว เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 30,000 ทต.พันนา สป.

กับการดําเนินงานของศูนย อบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ยุติธรรมชุมชน ของศูนยยุติธรรมชุมชน

4 โครงการปกปองสถาบันสําคัญ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 20,000 ทต.พันนา สป.

ของชาติ ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  เชน

วัสดุโครงการ ฯลฯ

7
แบบ ผด.02                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561
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 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 สนับสนุนคาใชจายศูนยรวม เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหาร 6,000 อบต.คําสะอาด สป.

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ สวนตําบลสวางแดนดินตามโครงการ

จัดจางระดับอําเภอ สนับสนุนคาใชจายศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ

6 อุดหนุนโครงการขอรับการ เพื่อจายปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบล 58,000 ทต.สวางแดนดิน สป.

สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี สวางแดนดินตามโครงการสนับสนุน

การจัดงานรัฐพิธี

8
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                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02



 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาใชจายในกิจกรรม อปพร. เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของ 20,000 ทต.พันนา สป.

อปพร.  เชน  คาใชจายในการจัดงาน

วัน อปพร.  คาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ คาใชจายในการอบรม ฯ

2 โครงการปองกันและแกไข เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 100,000 ทต.พันนา สป.

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนใน ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง

ชวงเทศกาล ถนนในชวงเทศกาล

3 โครงการฝกแผนปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝก 20,000 ทต.พันนา สป.

บรรเทาสาธารณภัย ซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

4 โครงการฝกทบทวน อปพร. เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝก 180,000 ทต.พันนา สป.

ทบทวน  อปพร.

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 30,000 ทต.พันนา สป.

ปองกันและระงับอัคคีภัย เพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันและ

เบื้องตน ระงับอัคคีภัยเบื้องตน

9
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 -  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 50,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

แหงชาติ ตามโครงการวันเด็กแหงชาติของ

เทศบาลตําบลพันนา

2 โครงการวันแมแหงชาติศูนย เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 15,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการวันแมแหงชาติศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลพันนา

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอน 904,200 ศพด.บานโมน กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา วัสดุการศึกษา เครืองเลนเสริมพัฒนาการ ศพด.บานพันนา

จํานวน  232,900  บาท คาอาหาร ศพด. สามหนอง

กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย สามัคคี

  ไดแก

 - คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานพันนา  จํานวน 303,800  บาท

 - คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานโมน  จํานวน  191,100  บาท

 - คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยสามหนองสามัคคี  จํานวน

 176,400  บาท

10
                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561
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 1..  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

         1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กอสรางถนน คสล. บานงิ้ว - กอสรางถนน คสล. ชนาดผิวจราจร 430,000 ทต.พันนา กองชาง

หนองหอยคัน กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา

0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0.00-0.50 เมตร พรอมปาย

โครงการ  จํานวน 1 ปาย

2 กอสรางถนน คสล. บาน กอสรางถนน คสล. ชนาดผิวจราจร 100,000 ทต.พันนา กองชาง

เมืองทอง  หมูที่ 11 สาย กวาง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา

บานนายเสวียน - นา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

นายสัญญา ขางละ 0.00-0.50 เมตร พรอมปาย

โครงการ  จํานวน 1 ปาย

3 กอสรางถนน คสล. บาน กอสรางถนน คสล. ชนาดผิวจราจร 430,000 ทต.พันนา กองชาง

หนองหอยคัน - บานงิ้ว กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา

0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0.00-0.50 เมตร พรอมปาย

โครงการ  จํานวน 1 ปาย
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 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ขยายไหลถนน คสล. ขยายไหลถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 99,000 ทต.พันนา กองชาง

บานโมน  หมูที 2 (บาน กวางขางละ 1 เมตร ยาว 180 เมตร

นายสุพัฒน - ถนนนิตโย) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตร.ม.

5 ขยายไหลถนน คสล. 2 ขาง ขยายไหลถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 445,000 ทต.พันนา กองชาง

บานพันนา  หมูที่ 1 สาย เฉลี่ยขางละ 0.5 เมตร ยาว 800

บานพันนา - บานถอน เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

800  ตารางเมตร  พรอมปาย

โครงการ  จํานวน  1  ปาย

6 ขยายไหลถนน 2 ขางทาง ขยายไหลถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 212,000 ทต.พันนา กองชาง

วัดศรีบุญเรือง - สะพาน เฉลียกวาง ขางละ 0.5 เมตร  ยาว 

ลําน้ํายาม 370  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

370  ตารางเมตร  พรอมปาย

โครงการ  จํานวน  1  ปาย

7 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 94,000 ทต.พันนา กองชาง

เกษตร บานคําตานา หมูที่ 6 สายที่ 1 ผิวจราจรกวาง 3 เมตร 

สายที่ 1 สวนนางละคร - ยาว 700 เมตรหนาเฉลี่ย 0.03 เมตร

นาพออินตา สายที 2 ผิวจราจรกวาง 3 เมตร

สายที่ 2 นานายสุบรรณ - ยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

นานายณัฐวุฒิ
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 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 199,000 ทต.พันนา กองชาง

เกษตร บานถอน หมูที่ 3 - ขนาดผิวจราจร  กวาง 4 เมตร ยาว

บานคําตานา หมูที่ 6 2,100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย

9 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 98,000 ทต.พันนา กองชาง

เกษตร บานพันนาใต สายที่ 1 ผิวจราจร  กวาง 3 เมตร 

หมูที่ 10 ยาว 400 เมตรหนาเฉลี่ย 0.03 เมตร

สายที่ 1 ถนนสายพันนา - สายที่ 2 ผิวจราจร  กวาง 3 เมตร

หนองแสง - นานายชัชวาล ยาว 850 เมตรหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

สายที่ 2 บานพันนาใต -

ปาชาเหลาเฒาเมี่ยง

10 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 76,000 ทต.พันนา กองชาง

เกษตร  บานหนองหอยคัน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว

หมูที่ 7 (บานหนองหอยคัน 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

 - ตลาดยาง)
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 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน

         1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 อุดหนุนการไฟฟาสวน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟา 1,000,300 ทต.พันนา กองชาง

ภูมิภาคอําเภอสวางแดนดิน สวนภูมิภาคอําเภอสวางแดนดิน

มีรายละเอียดดังนี้

 1. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตร บานแย  หมูที่ 5

(บานแย - หนองบอใหญ)

 2. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตร  บานถอน  หมูที่ 3

(บานถอน - นาพอคําปน)

 3. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตรบานพันนานคร หมูที่

12 (วัดปาบานพันนา-นา

นางคําเพียง

 4. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตร บานคําตานา หมูที่ 6

(นานายสุบัน - นานางทิพเนตร)

15
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 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 5. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตร บานคําตานา หมูที่ 6

(นานายเวียง - สวนยาง

นายรัง)

 6. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตรบานคําตานา หมูที่ 6

(บานคําตานา - บานถอน)

 7. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตร บานหนองไผยาว

หมูที่ 9 (นานายยุทธพงศ -

นานายบุญจันทร)

 8. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตร บานหนองไผยาว

หมูที่ 9 (นานายเฉลิมชัย - 

นานายสถาพร)

10.ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ

เกษตร บานพันนาใต หมูที่

10 - ปาชาเหลาเฒาเมี่ยง
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 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 20,000 ทต.พันนา สป.

จัดเวทีประชาคมในเขตพื้นที่ตําบล

พันนา  ซึ่งดําเนินการโดยเทศบาล

ตําบลพันนา  หรือเทศบาลตําบลพันนา

รวมกับหนวยงานอื่น เชนเวทีประชาคม

เทศบาลพบประชาชน เวทีประชาคม

เพื่อจัดทําแผน ฯ

2 โครงการการปองกันการติดเชื้อ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 30,000 ทต.พันนา กองสาธารณสุข

HIV และปญหาการตั้งครรภไม ปองกันการติดเชื้อ HIV และปญหาการ

พรอมในวัยรุน ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน เชน คา

สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร

วาง คาวัสดุและคาใชจายอื่น ฯลฯ

3 โครงการปองกันและแกไข เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 30,000 ทต.พันนา สป.

ปญหายาเสพติด ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เชน  คาสมนาคุฯวิทยากร คาอาหาร

คาอาหารวา คาวัสดุและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
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 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 100,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

สตรีและแกนนําตําบลพันนา พัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและแกนนํา

ตําบลพันนา เชน คาสมนาคุณวิทยากร

คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุและ

คาใชจายอืน ๆ ทีจําเปน

5 โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 50,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการเรียนรูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เชน คา สมนาคุณ

วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง

คาวัสดุและคาใชจายอื่น ฯลฯ ที่จําเปน

6 โครงการสนับสนุนการจัดทํา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 10,000 ทต.พันนา สป.

แผนชุมชน สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เชน

คาใชจายในการจัดเวทีประชาคม ฯลฯ

7 โครงการอบรมกิจการสภาเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 50,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

และเยาวชน อบรมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร

คาอาหารวาง  คาวัสดุและคาใชจาย

อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
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 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการอบรมใหความรูดาน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 20,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุและ อบรมใหความรูดานสวัสดิการสังคม

ผูพิการ ผูสูงอายุและผูพิการ เชน คาสมนาคุณ

วิทยากรคาอาหาร คาอาหารวาง คา

วัสดุ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

9 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 50,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

อบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับประชาชน

ที่สนใจเศรษฐกิจพอเพียงเชน คาสมนา

คุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง

คาวัสดุและคาใชจายอื่น ฯลฯ ที่จําเปน
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 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขงขันกีฬาหมูบาน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 250,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

ตานยาเสพติด แขงขันกีฬาหมูบานตานยาเสพติด

ซึ่งดําเนินการโดยเทศบาล เชน คา

จัดซื้ออุปกรณ คาถวยรางวัล คาจาง

เหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ

2 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 50,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

จัดงานวันผูสูงอายุ ซึ่งดําเนินการโดย

เทศบาลตําบลพันนา เชน  คาจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ

3 โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 30,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

วันสตรีสากล  สําหรับสตรีในเขตพื้นที่

ตําบลพันนา

4 โครงการสงนักกีฬาเขารวม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 60,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

แขงขัน สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน เชน  คา

จัดซื้อชุดกีฬา คาจัดซื้ออุปกรณกีฬา

ฯลฯ
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 2  ยุทธศาสตรดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

         1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 คาใชจายในการจัดงาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน 50,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

ประเพณีตางๆ ประเพณีบุญขาวจี่  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เชน คาจาง

เหมาบริการตาง ๆ คาวัสดุอุปกรณที่

จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

6 โครงการนํามวลชนเขารวม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 20,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

งานวันวิสาขบูชา นํามวลชนเขารวมงานวันวิสาขบูชา

เชน คาจางเหมายานพาหนะ  คา

อาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ

ที่จําเปน ฯลฯ

7 อุดหนุน อบต.ตาลโกน ตาม เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อบต.ตาลโกน 10,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

โครงการกิจกรรมประกวดโคม ตามโครงการกิจกรรมประกวดโคม

บัวบูชาประเภทตกแตงรถยนต บัวบูชาประเภทตกแตงรถยนต

ขบวนแหงและกิจกรรม ขบวนแหงและกิจกรรมประกวดโตะ

ประกวดโตะหมูบูชา  เนื่องใน หมูบูชา  เนื่องในเทศกาลสัปดาหวัน

เทศกาลสัปดาหวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา
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 2  ยุทธศาสตรดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

         1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภา เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม 36,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

วัฒนธรรมตําบลพันนา ตําบลพันนา  ตามโครงการสงเสริม

ประเพณีลอยกระทง

22

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561



 5  ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพื้นฐาน

         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กอสรางซุมประตูบาน เพื่อจายเปนคากอสรางซุมประตู  บาน 100,000 ทต.พันนา กองชาง

เมืองทอง  หมูที่ 11 เมืองทอง  หมูที่ 11 ขนาดกวาง 8 เมตร

สูง 5.80 เมตร โครงถักเหล็กอาบสังกะสี

หลังคามุงดวยเมทัลซีส พรอมปาย

โครงการ  จํานวน 1 ปาย

2 กอสรางหองเก็บวัสดุอุปกรณ เพื่อจายเปนกอสรางหองเก็บเก็บวัสดุ 247,000 ทต.พันนา กองชาง

เทศบาลตําบลพันนา อุปกรณเทศบาลตําบลพันนา กวาง 7 เมตร

ยาว 7 เมตร สูง 3 เมตร พรอมปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

3 กอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา  494,000 ทต.พันนา กองชาง

บานแย หมูที่ 5 บานแย  หมูที่ 5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.60 เมตร ยาว 275 เมตร บอพัก 

12 บอ  พรอมปายโครง จํานวน 1 ปาย

4 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา 466,00 ทต.พันนา กองชาง

บานคําตานา หมูที่ 6 (บาน ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 207 เมตร

นางดวงกมล - บานนายมานิต) ลึก 0.50 เมตร พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย
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 5  ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพื้นฐาน

         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 กอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา 450,000 ทต.พันนา กองชาง

บานพันนา  หมูที่ 1 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 194.60 เมตร

(บานนายปวิตร-บานนางวิเศษ) ลึก 0.50 เมตร พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย

6 กอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา 338,000 ทต.พันนา กองชาง

บานพันนาใต  หมูที่ 10 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 115.70 เมตร

(บานนางโสภา-หวยคําออ) ลึก 0.50 เมตรบอพัก 1 บอ  และวางทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.60 เมตร พรอมบอพัก 1 บอ 

ระยะทาง 49 เมตร พรอมปายโครงการ

จํานวน  1  ปาย

7 กอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา 388,000 ทต.พันนา กองชาง

บานพันนานคร  หมูที่ 12 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว  170 เมตร

(บานพอเงิน-บานนางบุญม)ี ลึก 0.50 เมตร พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย
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 5  ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพื้นฐาน

         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา 401,000 ทต.พันนา กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 11 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว

ชวงที่ 1 บานนางเกษแกว - 59  เมตร ลึก 0.50 เมตร

บานนางวงเดือน ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว

ชวงที่ 2 บานนางเทพ - 59  เมตร ลึก 0.50 เมตร

บานนางคําไป ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว

ชวงที่ 3 บานนางเกษร - 60  เมตร ลึก 0.50 เมตร

บานนางวิลาวรรณ พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

9 กอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา 441,000 ทต.พันนา กองชาง

บานโมน  หมูที่ 2 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว  194.30 เมตร

(บานนายสุพัฒน - ถนนนิตโย) ลึก 0.50 เมตร พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย

10 ขุดลอกสระบานถอน เพื่อจายเปนคาขุดลอกสระบานถอน 274,000 ทต.พันนา กองชาง

ขนาดกวาง 26 เมตร ยาว 46 เมตร

ลึกเฉลี่ย 4 เมตร พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย
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 5  ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพื้นฐาน

         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการวางทอประปาเพื่อ เพื่อจายเปนคาวางทอประปาเพื่อ 97,000 ทต.พันนา กองชาง

การเกษตร บานพันนา การเกษตร  ทอ PVC ชั้น 8.5 ขนาด

หมูที่ 1 เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว จํานวน

280  ทอน  ระยะทาง 1,120 เมตร

12 ปรับปรุงรางระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรางระบายน้ํา 104,000 ทต.พันนา กองชาง

บานพันนานคร  หมูที่ 12 โดยขุดลอกดินในรางขนาดกวาง

(บานแมกอง - บานนางสุภาพร) 0.30x0.30 เมตร  ระยะทาง 128 เมตร

ขุดดินในรางขนาดกวาง 0.40x1.0 เมตร

จํานวน 121 ฝา พรอมปายโครงการ

จํานวน  1  ปาย
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 4  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

         1. แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 50,000 ทต.พันนา สป.

พืชอันเนื่องมาจากพระราช อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

ดําริ ฯ พระราชดําริ ฯ เชน คาสมนาคุณวิทยากร

คาอาหาร คาอาหารวาง คาเดินทางไป

ศึกษาดูงาน คาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
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 3  ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         1. แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 76,000,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

ผูสูงอายุ  ทีมีอายุ 60 ปบริบูรณขึนไป

และมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2522  และ

ไดขอขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพ

ไวกับเทศบาลตําบลพันนาแลว

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 4,000,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

คนพิการหรือทุพลภาพในเขตเทศบาล

ตําบลพันนา  ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย

ยังชีพความพิการ พ.ศ. 2553 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 120,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

ผูปวยเอดสใหแกผูปวยเอดสที่แพทย

รับรองและวินิจฉัยแลว ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเบียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ

และผูปวยเอดส พ.ศ. 2548
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 5  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องปรับอากาศ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 23,000 ทต.พันนา สํานักปลัด

ขนาด 13,000  บีทียู  ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้

 1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา

13,000 บีทียู

 2) ราคาที่กําหนดใหเปนราคารวมคติดตั้ง

 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ

ในการทําความความเย็นขนาดไมเกิน

40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ

สําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็น

หนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน

 5) เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอก

สามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและ

สามารถถอดลางทําความสะอาดได

 6) มีความหนวงเวลาทํางานและ

คอมเพรสเซอร
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 5  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โพเดียม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโพเดียม จํานวน 30,000 ทต.พันนา สํานักปลัด

2  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

  มีขนาด  กวางxยาวxสูง ไมนอยกวา

 0.50 x 70 x 80

3 สุขาเคลื่อนที่ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหองสุขาเคลื่อนที่ 90,000 ทต.พันนา สํานักปลัด

จํานวน  2  หอง ซึงมีรายละเอียดดังนี

 1) มีขนาดไมนอยกวา 1.5x1.5x2.60

เมตร

 2) โครงสรางเปนเหล็ก GI  ซุบสังกะสี

พับขึ้นรูปดวยการเชื่อม

 3) มีระบบระบายน้ําภายในโครงสราง

 4) พื้นปูดวยกระเบื้อง

 5) ไฟฟา 1x10 วัตต  จํานวน  1  ชุด

 6) พัดลมระบายอากาศไมนอยกวา

6  นิ้ว  จํานวน  1  ชุด

 7) ประตูบานเปดไมนอยกวา

90x190 ซม. จํานวน 1 ชุด

8) ชักโครกและอางลางมือ 1 ชุด
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 5  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดซื้อเครื่องคอม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครื่องคอมพิวเตอร 22,000 ทต.พันนา สํานักปลัด

พิวเตอรสําหรับงาน สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 จัดซื้อ

ประมวลผล  แบบที่ 1 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพิวเตอรประจําปพ.ศ. 2560

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

5 เกาอี้ผูบริหาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ตําแหนง 4,500 ทต.พันนา กองคลัง

อํานวยการทองถิ่น สําหรับผูอํานวยการ

กองคลัง

6 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด 15,000 ทต.พันนา กองคลัง

หรือชนิด  LED สีดํา เลเซอรหรือชนิด LED  สีดํา ชนิด

ชนิด Network Network แบบที่  2  จัดซื้อตามเกณฑ

แบบที่  2 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2560

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
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 5  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ตูกระจกบานเลื่อน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 16,800 ทต.พันนา กองคลัง

จํานวน  3  หลัง ซึ่งมีขนาดไมนอยกวา 458x916x1,830

ซม. ภายในมีชั้น  4  ชั้น ปรับระดับได

8 ตูกระจกบานเลื่อน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 12,000 ทต.พันนา กองคลัง

จํานวน 3 หลัง ซึ่งมีขนาดไมนอยกวา 1,490 x 406 x 1,830

ซม. ภายในมีชั้น 2 แผน  ปรับระดับได

9 โตะทํางานเหล็ก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กขนาด 5,900 ทต.พันนา กองคลัง

ไมนอยกวา 1,524x762x750 ซม.

10 คอมพิวเตอรโนตบุก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร 21,000 ทต.พันนา กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล โนตบุกสําหรับงานประมวลผล

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร

ประจําป 2560  ของกระทรวงเทคโน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม   10  โครงการ 240,200
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 5  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

         2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซื้อกระบองไฟ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระบองไฟ 7,500 ทต.พันนา สํานักปลัด

กระพริบ จํานวน กระพริบ  จํานวน  10  อัน

10 อัน

2 คาจัดซื้อสายสงน้ํา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 27,000 ทต.พันนา สํานักปลัด

ดับเพลิงยางสังเคราะห สังเคราะหพรอมขอตอสวมเร็วขนาด

พรอมขอตอสวมเร็ว 2.5  นิ้ว  จํานวน  2  เสน

ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 เสน

3 คาเติมน้ํายาดับเพลิง เพื่อจายเปนคาเติมน้ํายาดับเพลิง 19,500 ทต.พันนา สํานักปลัด

ชนิดผงเคมีแหง ชนิดผงเคมีแหง

4 คาจัดซื้อเกาอี้ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร 3,000 ทต.พันนา สํานักปลัด

คอมพิวเตอร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จํานวน  1  ตัว  1) มีขนาดไมนอยกวา กวางxลึกxสูง

53x58x86

 2) ที่นั่งทําจากไมอัดขึ้นรูปบุฟองน้ํา

หุมทับดวยหนังเทียม

 3) ที่เทาแขนยาวไมนอยกวา 26 มม.

 4) ขาเกาอี้ 5 แฉก

รวม จํานวน  4 โครงการ 57,000
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 5  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

         3. แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกาอี้ผูบริหาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับ 9,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

จํานวน 2 ตัว ตําแหนงอํานวยการทองถิ่นและตําแหนง

นักบริหารการศึกษา

2 คอมพิวเตอรโนตบุก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร 21,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

สําหรับงานประมวลผล โนตบุกสําหรับงานประมวลผล

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร

ประจําป 2560  ของกระทรวงเทคโน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 จัดซื้อชั้นวางของชนิด เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางของชนิด 1,100 ทต.พันนา กองการศึกษา

ไมมีบานปดจํานวน ไมมีบานปดสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 หลัง บานโมน จํานวน 2 หลัง มีรายละเอียด

ดังนี้

  1. มีขนาด 40x80 เซนติเมตร

  2. มีจํานวน  3 ชอง
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 5  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

         3. แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด 14,100 ทต.พันนา กองการศึกษา

บานเลื่อน 2 บาน บานเลื่อน บานเลื่อน 2 บาน  บานเลื่อนกระจก

กระจก  จํานวน 3 หลัง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโมนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี

โดยมีขนาด 80x120 เซนติเมตร

5 คาจัดซื้อตูเอกสารแบบเหล็ก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารแบบเหล็ก 5,500 ทต.พันนา กองการศึกษา

4  ชั้น จํานวน 1 หลัง  4 ชั้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

พันนา

6 คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอม 4,500 ทต.พันนา กองการศึกษา

ระดับ  3-6 จํานวน 1 ชุด เกาอี้ระดับ 3.-6 สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสามหนองสามัคคี
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 5  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

         3. แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 คาจัดซื้อพัดลมติดผนังพรอม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนังพรอม 12,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

ติดตั้ง  จํานวน  8  ตัว ติดตั้งสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโมน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามหนอง

สามัคคี  มีรายละเอียดดังนี้

 1. ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว

 2. ปรับพัดลมไดแรง 3 ระดับ

 3. มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5

8 คาจัดซื้อลําโพงชุดชวยสอน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลําโพงชุดชวยสอน 7,700 ทต.พันนา กองการศึกษา

เครื่องเสียงแบบพกพาพรอม เครื่องเสียงแบบพกพาพรอมไมโครโฟน

ไมโครโฟน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามหนอง

สามัคคี  มีรายละเอียดดังนี้

 1.  ตูลําโพงขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว

2. มีชองรองรับ USB/DVD/Biuetocth

3. มีไมคลอยยาน VHF ไมนอยกวา 2 ตัว
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         3. แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี จํานวน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี 70,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

2  เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพันนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี

มีรายละเอียดดังนี้

 1. อานแผน BD/BD-R/D-RE/DVD/VCD

CD/R/RW

 2. มีเมนูการใชงานภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ

 3. รองรับระบบภาพ 3D

10 จัดซื้อโทรทัศนขนาด 32  นิ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศนขนาด 26,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

จํานวน 2 เครื่อง 32  นิ้ว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

พันนาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามหนอง

สามัคคี  มีรายละเอียดดังนี้

 1. เปนโทรทัศน LED

 2. ระดับความละเอียดจอภาพ 

1920x1080  พิกเซล

 3. มีขนาด  32  นิ้ว
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         3. แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 คาจัดซื้อเครื่องซักผา  จํานวน เพอจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผาพ 10,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

1  เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพันนา

มีรายละเอียดดังนี้

 1. ความจุถังซักไมนอยกวา 9 กก.

 2. มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5

 3. ผลิตจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน

ISO  9001

12 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction 7,700 ทต.พันนา กองการศึกษา

Multifunction แบบฉีดหมึก แบบฉีดหมึก  (lnkjet) จัดซื้อตามเกณฑ

(Inkjet) ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  เดือน

มีนาคม  2560  ของกระทรวงเทคโน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม จํานวน  12  โครงการ 125,600
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         4. แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คอมพิวเตอรโนตบุก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร 21,000 ทต.พันนา กองสาธารณสุข

สําหรับงานประมวลผล โนตบุกสําหรับงานประมวลผล

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร

ประจําป 2560  ของกระทรวงเทคโน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม จํานวน  1  โครงการ 21,000
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         5. แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร 9,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

จํานวน 2 ตัว จํานวน 2 ตัว  มีรายละเอียดดังนี้ สังคม

 1. ที่นั่งบุฟองน้ํา  หุมหนัง PU ขาเหล็ก

ชุบโครเมี่ยม

 2. ที่วางแขนเหล็กชุบโครเมี่ยมหุมหนัง

PC

 3. มีขาไมนอยกวา 5 แฉก

 4. สามารถปรับสูงต่ําได

2 คาจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15,000 ทต.พันนา กองสวัสดิการ

ที่แบบลากจูง แบบลากจูง  มีรายละเอียดดังนี้ สังคม

 1. ลําโพงขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว

 2. กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุดไมนอย

กวา 2 ตัว

 3. มีชองสําหรับเสียบ USB และเลน

MP3  ได

 4. มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว

 5. มีไมคลอยยาน VHF จํานวนไมนอย

กวา 2 ตัว
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         5. แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 6. สามารถใชไมคโครโฟนสายได

 7. มีแบตเตอรรี่สํารองในตัว

 8. มีวอลุมปรับเสียงเบสแหลม

รวม จํานวน  2 โครงการ 24,000
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         6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 8,000

จํานวน 2 หลัง ขนาดไมนอยกวา 1,490x406x1,830 ซม.

2 จัดซื้อตูเหล็กชนิดบานทึบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กชนิดบานทึบ 11,200

จํานวน 2 หลัง

2 คาจัดซื้อโตะทํางานระดับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน 3,500

 ระดับ 3 - 6 ระดับ 3 - 6

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร 21,000

สําหรับงานประมวลผล โนตบุกสําหรับงานประมวลผลจัดซื้อ

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพิวเตอรประจําปพ.ศ. 2560

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
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         6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction 7,900

Multifunction แบบฉีดหมึก แบบฉีดหมึก  (lnkjet) สําหรับ

(Inkjet) กระดาษขนาด A3 จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ. 2560

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

รวม จํานวน  3  โครงการ 51,600
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