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คำนำ 
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  นี ้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/
โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่การดำเนินงานขององค์บริหารส่วนตำบลตูม ซึ่งแผนการดำเนินงาน 
(Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ในส่วน
ของแผนงาน/โครงการพัฒนาจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่ได้มีการรวบรวม เนื่องจาก
มีความจำเป็นต้องเร่งจัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการสาวนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนิน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังให้การดำเนินงานปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการแผนการดำเนิน จะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และพัฒนาคุณภาพชีวิติของประชาชน เศรษฐกิจ
และสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 
         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 www.abttoom.com 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02
ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน หน้า

รับผิดชอบหลัก
1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 5
2 ด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งชุมชน สํานักปลัด 16

การเกษตร สํานักปลัด 17
บริหารทั่วไป สํานักปลัด 18

3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 19
สังคมสงเคราห์ สํานักปลัด 20
สร้างความเข้มแข็งชุมชน สํานักปลัด 21
งบกลาง สํานักปลัด 23
สาธารณสุข สํานักปลัด 25
รักษาความสงบภายใน สํานักปลัด 27

4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา กองการศึกษา 29
ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 31

5 ด้านทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งชุมชน สํานักปลัด 32
6 ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี บริหารทั่วไป สํานักปลัด 34

สร้างความเข้มแข็งชุมชน สํานักปลัด 36

แบบ ผ.03
ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน หน้า

รับผิดชอบหลัก
1 ครุภัณฑ์สํานักงาน บริหารทั่วไป สํานักปลัด 37

บริหารงานคลัง กองคลัง 37
การศึกษา กองการศึกษา 37

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารทั่วไป สํานักปลัด 38
บริหารงานคลัง กองคลัง 38

3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริหารทั่วไป สํานักปลัด 38
4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บริหารทั่วไป สํานักปลัด 39
5 ครุภัณฑ์อื่น บริหารทั่วไป สํานักปลัด 39
6 ครุภัณฑ์กีฬา บริหารทั่วไป สํานักปลัด 40

สารบัญ



 
ส่วนที่ 1 
บทนำ 



ส่วนที่ 1  

1.1 บทนำ  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการดำเนินงาน โดยในส่วนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่าหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ติดตาม
ประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน  

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยจัดทำแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้  

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องพิจารณาร่างแผนการดำเนิน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 



1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 

  1. ทำให้ได้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ 2564  

  2. เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. ใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการระบบคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้ํา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 224,000  187,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายกั๊ก ดวงทองคํา บ้านคลองวัด
กว้าง  3  เมตร ยาว 100 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร อ.ปักธงชัย
ตามแบบกระทรวงมหาดไทยเลข
ที่  1-01 พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 688,000  254,500 หมู่ที่ 3 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสาย บ้านหนองปลิง

กว้าง  4  เมตร ยาว 104 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา
กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 1 -01

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สําหรับรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ (แบบ ผ.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564



พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 187,000  98,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังวารีวน บ้านสะแกงาม

กว้าง  3  เมตร ยาว 53 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา
กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 1 -01
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 545,000  482,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายป่าปะคาบ บ้านทุ่งเสาธง

กว้าง  3  เมตร ยาว 258 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา
กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 1 -01
พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 67,200     40,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านพ่อใหญ่หรีด บ้านบุพระเมือง
กว้าง  4  เมตร ยาว 22 เมตร ต.ตูม
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 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ0.30 เมตรตามแบบมาตร จ.นครราชสีมา            

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด
ไทย เลขที่ 1 - 01 พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

6 ขยายถนนคอนกรีต ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 1,000,000     200,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
เสริมเหล็ก พร้อมวางทวางท่อ สายใหม่ป่าตะแบกไปสวนหอม บ้านใหม่ป่าตะแบก

หมู่ที่ 7 ยาว 40 เมตร กว้าง 3 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต อ.ปักธงชัย
 และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดใต้ จ.นครราชสีมา
ถนนเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาวรวม 50 เมตร  พร้อมบ่อพัก
จํานวน 5 บ่อ
มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย เลขที่  ท 1 - 01
พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 230,000  220,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ บ้านหรหมราช
ยาว 76 เมตร กว้าง 4 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก อ.ปักธงชัย
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา
มาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวง
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มหาดไทย เลขที่ 1 - 01
พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 92,000     79,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางทองม้วน บ้านกุดวิวาท

ยาว 44 เมตร กว้าง 3 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตรตามแบบมาตร จ.นครราชสีมา
กรมการปกครองปกครองกระทรวง
มหาดไทย เลขที่ ท 1 01
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 78,000     67,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางสมบุญ บ้านกุดวิวาท
ยาว 37 เมตร กว้าง 3 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล
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10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 82,000     70,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนางอุไร บ้านสวนหมาก

ยาว 39  เมตร กว้าง 3 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 40,000     34,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยบ้านผู้ช่วยมานนท์ บ้านสวนหมาก
ยาว 19  เมตร กว้าง 3 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ท 1-01 
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 59,000     49,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยบ้านผู้ใหญ่สมบัติ บ้านสวนหมาก
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ยาว 28  เมตร กว้าง 3 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ท 1-01 
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 105,000  90,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านนางจัด บ้านสวนหมาก
ยาว 50  เมตร กว้าง 3 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชยั
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ท 1-01 
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

14 ดาดเหมืองคอนกรีต ดาดเหมืองคอนกรีต 370,000  249,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
หมู่ที่ 12 สายบ้านยายพร บ้านบุโพธิ์

ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.20 เมตร ต.ตูม
ก้นกว้าง 0.40 เมตรลึกเฉลี่ย 0.60 ม. อ.ปักธงชัย
หนา 0.07 เมตร ยาวรวม 460 เมตร จ.นครราชสีมา
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ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลตูม
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ 
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 64,400     55,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายบ้านผู้ช่วยประสงค์ บ้านหนองจอก
ยาว 23  เมตร กว้าง 4 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ท 1-01 
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

16 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คอนกรีตจํานวน 20บ่อ และขยายถนน 1,000,000  400,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง
พร้อมขยายถนนคสล กลาง 0.40 เมตร ผิวจราจรคสล.กว้าง บ้านสวนหอม
ถนนสายกลางบ้าน. 0.90 เมตร ยาว 174 เมตร พร้อม ต.ตูม
หมู่ที่ 14 บ่อพักคอนกรีต จํานวน 20 บ่อ และ อ.ปักธงชัย

ขยายถนนคสล.หนา0.15 เมตรพื้นที่ จ.นครราชสีมา
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.60 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ ตามมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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 เลขที่2-03
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 85,000     58,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ซอยบ้านนางวัน บ้านดอนจันทร์
ยาว 17  เมตร กว้าง 4 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร วางท่อคสล. จ.นครราชสีมา
ø 0.60 เมตร จํานวน 8 ท่อ
ตามมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท 1-01 
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 510,000  260,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 หอพักนายสุรพล พุทธรักษา บ้านดอนจันทร์

ยาว 84  เมตร กว้าง 5 เมตร ต.ตูม
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง อ.ปักธงชัย
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ท 1-01 
พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000  400,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายเรียบคลองส่งน้ําชลประทานจาก บ้านวังวารีวน
บ้านวังวารีวนไปบ้านสวนหอม ต.ตูม
ยาว 155 เมตร กว้าง 4 เมตร อ.ปักธงชยั
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง จ.นครราชสีมา
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ
 - ดําเนินการตามสัญญา
 - ติดตามประเมินผล

18 อุดหนุนการไฟฟ้า อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขต 300,000  ####### ตําบลตูม กองช่าง
ส่วนภูมิภาคเพื่อขยาย ไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า ต.ตูม
เขตไฟฟ้ารวมถึงติดตั้ง สาธารณะ อ.ปักธงชัย
ไฟฟ้าสาธารณะ  - ดําเนินการตามสัญญา จ.นครราชสีมา

 - ติดตามประเมินผล

19 อุดหนุนการประปา อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อ 1,000,000  ####### ตําบลตูม กองช่าง
ส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขยายเขตประปา ต.ตูม
ประปา  - ดําเนินการตามสัญญา อ.ปักธงชัย

 - ติดตามประเมินผล จ.นครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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     1.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการระบบบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ระบบเสียงตามสาย เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 250,000  250,000 หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 1,000 วัตต์ จํานวน 2 เครื่อง ตู้แอมป์ บ้านโนนวังหิน
ขนาด 100 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง ต.ตูม
ไมโครโฟนแบบมีสายพร้อมขาตั้ง อ.ปักธงชัย
จํานวน 2 ชุด ไมโครโฟนแบบไร้สาย จ.นครราชสีมา
(ไมค์คู่) จํานวน 1 ชุด ลําโพง HALL 
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
จํานวน 20 ตัว พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย 
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2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้ 50,000   20,000 ต.ตูม สํานักปลัด
อาชีพ กับประประชาชนและผู้มีความ อ.ปักธงชัย อบต.

สนใจ ในเขตตําบลตูม จ.นครราชสีมา

2.2 แผนงานการเกษตร
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตร ส่งเสริมเกษตร การประชาสัมพันธ์ 200,000 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด
อินทรีย์ การทําเกษตรอินทรีย์ของตําบล อ.ปักธงชัย อบต.

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จ.นครราชสีมา

2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 1. อบรมเกตรกร ผู้นําชุมชน ด้าน 30,000   30,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ศักยภาพเกษตรกร ผู้นํา เกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน อ.ปักธงชัย อบต.
ชุมชน ด้านเกษตรกรอินท 2ี. จัดกิจกรรมและปฏิบัติตาม จ.นครราชสีมา

รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามประเมินผล

3 โครงการตรวจวิเคราะห์ดินตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย 6,400     6,400 ต.ตูม สํานักปลัด
และการใช้ปุ๋ยตามค่า ตามค่าวิเคราะห์ดิน อ.ปักธงชัย อบต.
วิเคราะห์ดิน จํานวน 1 ครั้ง จ.นครราชสีมา

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิั1.อบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุน 30,000   10,000 ต.ตูม สํานักปลัด
การสนับสนุนการจัดการ การจัดการเกษตรชีวภาพและการ อ.ปักธงชัย อบต.
เกษตรชีวภาพและการให้ ให้ความรู้ในการใช้สารอินทรีย์หรือ จ.นครราชสีมา
ความรู้ในการใช้สารอินทรี ปุ๋ยพืชสดบํารุงรักษาดูและดิน
หรือปุ๋ยพืชสดบํารุงรักษา 2. จัดกิจกรรมและปฏิบัติตาม
ดูแลดิน รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ติดตามประเมินผล

2.3  แผนงานบริหารทั่วไป
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 200,000 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

พื้นที่ตําบลตูม ตําบลตูม อ.ปักธงชัย อบต.
จ.นครราชสีมา



       3. ยุทธศาสตร์  ด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาองค์การ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ ####### 200,000 ต.ตูม กองการ

บริหารส่วนตําบลตูม ต้านยา บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา
เสพติดฯ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ.นครราชสีมา

ตําบลตูม

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกา ดําเนินการส่งเสริม/สนับสนุน ####### 10,000 ต.ตูม กองการ
แข่งขัน กิจกรรมด้านการกีฬาทุกกลุ่มใน อ.ปักธงชัย ศึกษา

เขตตําบลในการเข้าร่วมการ จ.นครราชสีมา
แข่งขันกีฬา

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
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1 อบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพ 1.อบรมผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า50คน ####### 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ชีวิต  ผู้สูงอายุ 2. จัดกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อ.ปักธงชัย อบต.

3. ติดตามประเมินผล จ.นครราชสีมา

2 ก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 1. ก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ####### 40,000 ต.ตูม สํานักปลัด
2. ติดตามประเมินผล อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
   

3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
1 ส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน1. จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาท ####### 100,000 ต.ตูม สํานักปลัด

กลุ่มสตรีในชุมชน อ.ปักธงชัย อบต.
2. เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ.นครราชสีมา
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ดําเนินการตามโครงการ
3. ติดตามประเมินผล

2 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 1,100,000   470,000 ต.ตูม สํานักปลัด
กู้ภัย บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 5,000     ต.ตูม สํานักปลัด
บทบาทหน้าที่อาสาสมัครท้องถิน่บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร อ.ปักธงชัย อบต.
รักษ์โลก ท้องถิ่นรักษ์โลก จ.นครราชสีมา         

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามประเมินผล

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ####### 300,000   ต.ตูม สํานักปลัด
จิตอาสาภัยภิบัติ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ อ.ปักธงชัย อบต.

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ.นครราชสีมา
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
5 โครงการจัดงานพระราชพิธีและ  -ผู้บริหาร พนักงานอบต. ####### 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

วันสําคัญของชาติ เจ้าหน้าและประชาชนในต.ตูม อ.ปักธงชัย อบต.
จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมทํา จ.นครราชสีมา
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
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3.4  แผนงานงบกลาง
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย 30,000   30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

เอดส์ ที่ขอรับการสงเคราะห์ อ.ปักธงชัย อบต.
ตามระเบียบฯ ที่กําหนด จ.นครราชสีมา

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับ 11,871,600 10,000,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตามประกาศ อ.ปักธงชัย อบต.
องค์การบริหารส่วนตําบลตูม จ.นครราชสีมา
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3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้กับ 2,352,000   1,920,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตามประกาศ อ.ปักธงชัย อบต.
องค์การบริหารส่วนตําบลตูม จ.นครราชสีมา

4 สํารองจ่าย จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายในกรณี 1,000,000   304,622 ต.ตูม สํานักปลัด
มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน อ.ปักธงชัย อบต.
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า จ.นครราชสีมา

5 สมทบเข้ากองทุนหลักประกัน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 200,000   100,000 ต.ตูม สํานักปลัด
สุขภาพแห่งชาติ องค์การบริหาร (สป.สช.) อ.ปักธงชัย อบต.
ส่วนตําบลขนาดกลาง จ.นครราชสีมา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
6 สบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น ####### 184,290 ต.ตูม สํานักปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ อ.ปักธงชัย อบต.
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา

7 เงินช่วยเหลือพิเศษ จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น 10,000   ต.ตูม สํานักปลัด
เงินช่วยเหลือค่าทําศพให้พนักงาน อ.ปักธงชัย อบต.
องค์การบริหารส่วนตําบลและ จ.นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ที่มีสืทธิ์ ตามระเบียบฯ
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3.5  แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
1 ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย จัดหาวัสดุน้ํายาเคมีสําหรับพ่น ####### 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

หมอกควัน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ อ.ปักธงชัย อบต.
พ่อหมอกควัน และวัสดุอื่น ๆ ที่ จ.นครราชสีมา
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการป้องกันและ
กําจัดยูงลายอันเป็นต้นเหตุของ
การแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือด
ออก เพื่อดําเนินการในพื้นที่

2 โครงการบูรณาการและรณรงค์ 1.จัดอบรมให้ความรู้ในด้าน ####### 60,000 ต.ตูม สํานักปลัด
โรคพิษสุนัขบ้า การบูรณาการและรณรงค์โรค อ.ปักธงชัย อบต.

พิษสุนัขบ้า จ.นครราชสีมา
2.ดําเนินการตามโครงการ
3.ติดตามประเมินผล

4 ส่งเสริมการดําเนินงานและ 1.ส่งเสริมการดําเนินและบริหาร 50,000   50,000 ต.ตูม สํานักปลัด
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บริหารจัดการระบบการแพทย์ จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อ.ปักธงชัย อบต.
ฉุกเฉินของอบต. 2.ดําเนินการตามโครงการ จ.นครราชสีมา

3.ติดตามประเมินผล

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั1.อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค 20,000   3,000 ต.ตูม สํานักปลัด

โรคระบาด ระบาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขต อ.ปักธงชัย อบต.
พื้นที่ตําบลตูม จ.นครราชสีมา
2. จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้อง
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.ติดตามประเมินผล

6 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ อุดหนุนโครงการพระราชดําริ ####### 320,000   ต.ตูม สํานักปลัด
ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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3.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ดําเนินการจัดจุดบริการประชาชน 50,000   40,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้าน อ.ปักธงชัย อบต.
การจราจรหรือด้านอื่น ๆ ในช่วง จ.นครราชสีมา
เทศกาลสงกรานต์ ตามความ
เหมาะสม

2 โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ดําเนินการจัดจุดบริการประชาชน 50,000   40,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้าน อ.ปักธงชัย อบต.

การจราจรหรือด้านอื่น ๆ ในช่วง จ.นครราชสีมา
เทศกาลปีใหม่ ตามความ
เหมาะสม

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 30,000   1,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ใช้ถังดับเพลิง บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

4 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 20,000   10,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
5 โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 50,000   5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ชาวบ้าน บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.
กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ/น้ํายาเคมีดับดําเนินงานตามโครงการองค์การ 50,000   20,000 ต.ตูม สํานักปลัด
บริหารส่วนตําบล อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

7 อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 1. ดําเนินหรือสนับสนุนให้ ####### 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ปัญหายาเสพติด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดําเนิน อ.ปักธงชัย อบต.

การในลักษณะบูรณาการโดย จ.นครราชสีมา
เฉพาะอย่างยิ่ง
2. ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
เช่นเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
สถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด
3. จัดกิจกรรมบําบัดฟื้นฟู ผู้ติด
ผู้เสพยาเสพติด และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเยาวชน ประชาชน
ในกลุ่มเสี่ยง
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ดําเนินการตามโครงการ
6. ติดตามประเมินผล
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       4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ต.ตูม กองการ

การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย ศึกษา
 - เงินอุดหนุนสําหรับ  -ค่าอาหารกลางวัน 800,000 343,000 จ.นครราชสีมา
สนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เงินอุดหนุนสําหรับ  -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 250,000   119,000 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์      
เด็กเล็ก(ศพด.) (ค่าจัดการเรียนการสอน)
 - เงินอุดหนุนสําหรับ  - ค่าหนังสือเรียน 150,000 79,100
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  -ค่าอุปกรณ์การเรียน
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 โครงการจัดงานวันเด็ก ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนตาม 150,000 30,000 ต.ตูม กองการ
แห่งชาติ กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจําปี อ.ปักธงชัย ศึกษา

2564 จ.นครราชสีมา
3 ค่าอาหารเสริม(นม) ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 1,500,000    747,318 ต.ตูม กองการ

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน อ.ปักธงชัย ศึกษา
ความรับผิดชอบและโรงเรียนในสังกัด จ.นครราชสีมา
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ใน
พื้นที่รับผิดชอบ

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 อุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 2,000,000    1,280,000 ต.ตูม กองการ
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โรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการ อ.ปักธงชัย ศึกษา
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 แห่ง จ.นครราชสีมา

4.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานประเพณี ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 150,000 50,000 ต.ตูม กองการ

ลอยกระทง บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา
กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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2 โครงการจัดงานประเพณี ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 150,000 50,000 ต.ตูม กองการ
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา
ไทย กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา



       5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูกป่าชุมชนและดูแลป่า ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 200,000  10,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ชุมชน บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.
กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

5.2  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสํานึกของเอกชน ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม และการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกําจัดวัชพืชและสิ่งกีด ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 200,000  50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ขวางทางน้ําในเขตพื้นที่ตําบลตูม บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.
กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดดําเนินงานตามโครงการองค์การ 200,000  5,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและกบริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.
กําจัดขยะอย่างถูกวิธี กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

3 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 30,000  20,000 ต.ตูม สํานักปลัด
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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       6.  ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมทัศน์ศึกษาดูงานเพื่อ จัดอบรมทัศนศึกษาดูงานของ 500,000   200,000 ต.ตูม สํานักปลัด

พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.ตูม และ อ.ปักธงชัย อบต.
อบต. พนักงานอบต.ตูมและผู้นําชุมชน บุคลากรผู้ปฎิบัติงานประจําใน จ.นครราชสีมา

สํานักงานและผู้นําชุมชน
2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 200,000   100,000 ต.ตูม สํานักปลัด

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการ บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.
ปฏิบัติงาน กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

3 อุดหนุนรัฐพิธีอําเภอปักธงชัย อุดหนุนงานรัฐพิธีอําเภอปักธงชัย 20,000     5,000 ต.ตูม สํานักปลัด
อ.ปักธงชัย อบต.
จ.นครราชสีมา

4 อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในอุดหนุนองค์กรศูนย์ปฏิบัติการ 20,000     5,000 ต.ตูม สํานักปลัด
การช่วยเหลือ ร่วมในการช่วยเหลือ อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน 200,000   100,000 ต.ตูม กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
7 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K) เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม 100,000   50,000  ต.ตูม กองช่าง
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สัญญาแบบปรับราคาได้ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา

8 โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง การวางและปรับปรุงผังเมือง 100,000   20,000  ต.ตูม กองช่าง
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา

9 โครงการสํารวจและปักเขตทางที่ สํารวจและปักเขตทางที่สาธารณะ 50,000     20,000  ต.ตูม กองช่าง
สาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์ และทางสาธารณะประโยชน์ อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

10 จ้างที่ปรึกษาหรือสถานบันที่เป็นกลาง จ้างที่ปรึกษาหรือสถานบันที่เป็น 100,000   20,000  ต.ตูม สํานักปลัด
เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของกลางเพื่อดําเนินการสํารวจความ อ.ปักธงชัย อบต.
ผู้รับบริการของอบต. ออกแบบ พึงพอใจของผู้รับบริการของอบต. จ.นครราชสีมา
ประมาณการก่อสร้างและสํารวจความ ออกแบบประมาณการก่อสร้าง
พึงพอใจของอบต. และสํารวจความพึงพอใจของอบต.

11 จ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซด์และปรับปรุง จ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซด์และ 50,000   5,000    ต.ตูม สํานักปลัด
ระบบข้อมูลของอบต. ปรับปรุงข้อมูลของอบต. อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อ  -จัดประชุมประชาคม ระดับหมู่ 70,000     30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น บ้าน จํานวน 16 หมู่บ้าน อ.ปักธงชัย อบต.
 - จัดประชุมประชาคมระดับ จ.นครราชสีมา
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ตําบล
 - ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
อบต.เป็นต้น

2 ค่าจ่ายในการเลือกตั้ง  -เตรียมการและจัดการเลือกตั้ง 1,000,000   500,000 ต.ตูม สํานักปลัด
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อ.ปักธงชัย อบต.
ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
 - เตรียมการและสนับสนุนการ
ดําเนินการการเลือกตั้งอื่น ๆ

3 โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 100,000   8,600 ต.ตูม สํานักปลัด
บริหารส่วนตําบลเคลื่อนที่พบ อ.ปักธงชัย อบต.
ประชาชน โดยการจัดกิจกรรม จ.นครราชสีมา
และกิจกรรมอื่น ๆรวมถึงกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐด้าน
ส่งเสริมความมั่งคงของชาติ

5 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 100,000   5,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ประชาชนทราบกิจการของ อบต. ประชาชนทราบกิจการของ อบต. อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา



1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด 8,500     8,500 ต.ตูม สํานักปลัด
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก บันทึกเวลาเข้าออกงาน อ.ปักธงชัย อบต.
งาน จํานวน 1 เครื่อง จ.นครราชสีมา

2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  33,000 ต.ตูม กองคลัง
จํานวน 6 หลัง อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

1.2  แผนงานการศึกษา
ลําดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เก้าอี้ทํางานแบบมีล้อ จัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีล้อเลื่อน 2,000     2,000      ต.ตูม กอง
เลื่อนหมุน หมุน จํานวน 1 ตัว อ.ปักธงชัย การศึกษา

จ.นครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

บัญจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา
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ที่ ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000   22,000    ต.ตูม สํานักปลัด

สําหรับงานประมวล สําหรับงานประมวล อ.ปักธงชัย อบต.
จํานวน 1 เครื่อง จ.นครราชสีมา

2 เครื่องพิมพ์Multifunction จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction 9,000     10,000    ต.ตูม สํานักปลัด
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา อ.ปักธงชัย อบต.

จํานวน 1 เครื่อง จ.นครราชสีมา

3 เครื่องพิมพ์Muliifunctionจัดซื้อเครื่องพิมพ์Muliifunction 16,000   15,000    ต.ตูม กองคลัง
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ อ.ปักธงชัย
หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer) จํานวน1เครื่อง จ.นครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องมัลติมีเดียโปร จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 30,300   30,300 ต.ตูม สํานักปลัด
เจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 หลัง 18,500   18,500 ต.ตูม สํานักปลัด
อ.ปักธงชัย อบต.
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จ.นครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องเป่าลม จัดซื้อเครื่องเป่าลมจํานวน 1 เครื่อง 23,400   8,500 ต.ตูม สํานักปลัด
อ.ปักธงชัย อบต.
จ.นครราชสีมา

6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
6.1  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดเครื่องบริหารกล้ามเนื้อ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาข้างลําตัว 40,000 40,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ขาข้างลําตัว จํานวน 2 ตัว อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

2 จัดซื้อเครื่องบริหารขาแบบเครื่องบริหารขาแบบสปิง 40,000 40,000 ต.ตูม สํานักปลัด
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สปิง จํานวน 2 ตัว อ.ปักธงชัย อบต.
จ.นครราชสีมา

3 จัดซื้อเครื่องบริหารไหล่ เครื่องบริหารไหล่และขา 40,000 40,000 ต.ตูม สํานักปลัด
และขา จํานวน 2 ตัว อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

4 จัดซื้อเครื่องวิ่งล้อถ่วง เครื่องวิ่งล้อถ่วง จํานวน 2 ตัว 40,000 40,000 ต.ตูม สํานักปลัด
อ.ปักธงชัย อบต.
จ.นครราชสีมา

5 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ จัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน 60,000 60,000 ต.ตูม สํานักปลัด
แขนและหัวไหล่(แบบตึง และหัวไหล่(แบบตึงยกตัว) อ.ปักธงชัย อบต.
ยกตัว) จํานวน 2 เครื่อง จ.นครราชสีมา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 เครื่องบริหารข้อสะโพก จัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพก 50,000 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด
(แบบแกว่งตัว) (แบบแกว่งตัว) จํานวน 2 เครื่อง อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

7 เครื่องบริหารแขน- จัดซื้อเครื่องบริหารแขน-ลดหน้าท้อง 54,000 54,000 ต.ตูม สํานักปลัด
ลดหน้าท้อง(แบบตึงยกตุ้ม (แบบตึงยกตุ้มน้ําหนัก) อ.ปักธงชัย อบต.
น้ําหนัก) จํานวน 2 เครื่อง จ.นครราชสีมา

8 เครื่องบริหารเอว-สะโพกคู่ จัดซื้อเครื่องบริหารเอว-สะโพกคู่ 50,000 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด
(แบบนั่งและยืน) (แบบนั่งและยืน) จํานวน 2 เครื่อง อ.ปักธงชัย อบต.
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จ.นครราชสีมา
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