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คำนำ 
 

   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เป็นแผนที่
แสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ซึ่งจะช่วยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นเป็นเครื่องมือสำคัญให้
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามท่ีได้กำหนดไว้ 

   ดังนั้น สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จึงต้องนำแผนการดำเนินงานไปบริหาร
จัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนและกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ รวมถึงอำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ หรือ
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ         
ได้นำไปปฏิบัติและประสานโครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานนี้ 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1. บทนำ 
  
 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้
เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

 แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 

 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 2.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ 

 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และมีกฎหมายและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 3.1 ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกฎหมาย 

3.1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้วางแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนนิงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
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ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   

 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่าง
แผนการดำเนินงาน 

ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 3.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้วางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

  (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดว่า  4. การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

  (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดว่า 1. การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจาก
แผนงาน โครงการที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั ้น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ ่มเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 

 

  (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดว่า 4. การ
จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม
แบบ ผด.02/1 ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังมิได้ดำเนินการจัดทำแบบ ผด.02/1 ให้ดำเนินการภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับแจ้งจากหนังสือนี้ 

  สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น 

  (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดว่า 
6. แบบสำหรับแผนการดำเนินงาน แบบ ผด.01 ซึ่งเป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการและงบประมาณ “แนวทางการพัฒนา” 
ให้เปลี่ยนเป็น “แผนงาน” แผนงานให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็น
ต้น 

  (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 กำหนดว่า แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 3.1.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

  (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

  (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 

  (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 

  (4) คู่มือหรือคำสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

  (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

  (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ
บริการสาธารณะ 

  (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
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  (8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกำหนด 

  ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามาตรา 14 
หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 

  บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำ
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะ
วางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้  เว้นแต่
จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีกำหนดโดยกฎกระทรวง 

 3.2 ขั้นตอนการดำเนินการ 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนง
พระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย            
 1) บทนำ            
 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน        
 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน         
 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน         

 ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย        
 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                                 
      2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                  
 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)  

 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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 3.3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     1.1 แผนงานการเกษตร 1 1.09 20,000 0.056 สำนักปลดั 

รวม 1 1.09 20,000 0.056 สำนักปลัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.19 1,200,800 3.37 กองช่าง 
     2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 17.58 7,198,900 20.21 กองช่าง 

รวม 18 19.78 8,399,700 23.58 กองช่าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
    3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 9.89 55,000 0.15 สำนักปลดั 
    3.2 แผนงานการศึกษา 16 17.58 5,178,100 14.53 กองการศึกษาฯ 
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 8 8.79 750,000 2.10 กองสาธารณสุขฯ 
    3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 3.29 30,000 0.08 สำนักปลดั 
    3.5 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 5 5.49 70,000 0.19 สำนักปลดั 
    3.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.29 80,000 0.22 กองการศึกษาฯ 

รวม 44 48.35 6,163,100 17.30 สำนักปลัด/กอง
การศึกษาฯ/กอง
สาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 
    4.1 แผนงานการเกษตร - - - - - 
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รวม - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียว 
    5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.09 5,000 0.01 สำนักปลัด 

รวม 1 1.09 5,000 0.01 สำนักปลัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 7.69 120,000 0.33 สำนักปลดั/กองคลัง 
    6.2 แผนงานการศึกษา 1 1.09 1,992,900 5.59 กองการศึกษาฯ 
    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.29 30,000 0.08 กองช่าง 
    6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.09 5,000 0.01 สำนักปลดั 
    6.5 แผนงานงบกลาง 4 4.39 18,750,938 52.64 สำนักปลดั 

รวม 16 17.58 20,898,838 58.67 สำนักปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง/กอง

การศึกษาฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
    7.1 แผนงานการศึกษา - - - - - 
    7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.19 40,000 0.11 สำนักปลดั 
    7.3 แผนงานการเกษตร 7 7.69 70,000 0.19 สำนักปลดั 

รวม 9 9.89 110,000 0.30 สำนักปลัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.09 10,000 0.02 กองสาธารณสุขฯ 
    8.2 แผนงานการเกษตร 1 1.09 10,000 0.02 สำนักปลดั 

รวม 2 2.19 20,000 0.05 สำนักปลัด/กอง
สาธารณสุขฯ 

รวมทั้งสิ้น 91 100% 35,616,638 100% อบต.ขนงพระ 
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แบบ ผด.02 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
         1.1) แผนงานการเกษตร 
               1.1.1) งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำรฯิ 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และตกแต่งสถานท่ี 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธี
ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั             
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
               2.1.1) งานสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ ฯลฯ 

50,000 
ศพด.อบต.
ขนงพระ 

กองช่าง 

            

 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
               2.2.1) งานบำบัดน้ำเสีย 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ
ห้าแยกประปาภูมภิาค - 
สามแยกบ้านปา้สุวรรณ) หมู่
ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ
ห้าแยกประปาภูมภิาค - สาม
แยกบ้านป้าสุวรรณ) หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ ขนาดท่อ
เส้นผา่นศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ระยะทาง 393 เมตร 
พร้อมบ่อพัก พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการและ
ป้ายโครงการ ฯลฯ 

1,150,800 
หมู่ที่ 1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               2.1.1) งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านโบนันซ่า (ซอย
ผู้ใหญ่เนาว์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า (ซอยผู้ใหญ่
เนาว์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.50 เมตร ยาว 288 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 1,296 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์และ
ป้ายโครงการ ฯลฯ 

739,000 

หมู่ที่ 11   
บ้านโบนันซ่า   
(ซอยผู้ใหญ่

เนาว์) 

กองช่าง 

            

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข           
(ซอยนายวีระ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข (ซอยนายวีระ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 543 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่
จราจร/ไม่น้อย 2,172 ตาราง
เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ ฯลฯ 

1,244,900 
หมู่ที่ 12  
บ้านผาสุข           

(ซอยนายวีระ) 
กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               2.1.1) งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่งาม       
(ซอยพงษ์เพชร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม(ซอยพงษ์เพชร)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 151 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 604 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ ฯลฯ 

346,000 
หมู่ที่ 13          

บ้านประดู่งาม   
(ซอยพงษ์เพชร) 

กองช่าง 

            

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล  
(คุ้มซับตะเคียน – บ้านนาย
อำนวย) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  (คุ้มซับ
ตะเคียน – บ้านนายอำนวย)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร/
ไม่น้อย 750 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ ฯลฯ 

432,700 

หมู่ที่ 15         
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  
(คุ้มซับตะเคียน – 
บ้านนายอำนวย) 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               2.1.1) งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้           
(ซอยนายนเรศ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ (ซอยนาย
นเรศ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 68 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่
จราจร/ไม่น้อย 204.00 
ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ ฯลฯ 

114,000 
หมู่ที่ 2            

บ้านขนงพระใต้           
(ซอยนายนเรศ) 

กองช่าง 

            

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ (ซอยนาย
นคร คุ้มหลังโบสถ์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายนคร 
คุ้มหลังโบสถ์) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
192.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่จราจร/ไม่น้อย 
576.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.15 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้าประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ ฯลฯ 

331,200 

หมู่ที่ 2            
บ้านขนงพระใต้ 

(ซอยนายนคร คุ้ม
หลังโบสถ์) 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               2.1.1) งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด             
(ซอยบ่อหลวง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด (ซอยบ่อหลวง)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 339 เมตร หนา 
0.15 เมตร  รวมพื้นที่
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
1,356ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผา่นศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 2 บ่อ (จำนวน 2 จุด)  
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ ฯลฯ 

847,500 
หมู่ที่ 3            

บ้านบุกระเฉด             
(ซอยบ่อหลวง) 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               2.1.1) งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4         
บ้านคลองหินลาด         
(ซอยบ้านนายแสงทอง ดร
ธงขวา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด (ซอยบ้าน
นายแสงทอง ดรธงขวา) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 383 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นทีผ่ิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,532 
ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ ฯลฯ 

908,400 

หมู่ที่ 4            
บ้านคลองหินลาด 
(ซอยบ้านนายแสง
ทอง ดรธงขวา) 

กองช่าง 

            

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง             
(ซอยบุญรักษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง (ซอยบุญรักษา) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 450 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.10 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์และ
ป้ายโครงการ ฯลฯ 

256,900 
หมู่ที่ 6            

บ้านซับสวอง             
(ซอยบุญรักษา) 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               2.1.1) งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองตะกู (ซอยนายอุทัย) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู (ซอยนาย
อุทัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,160 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์และ
ป้ายโครงการ ฯลฯ 

664,700 
หมู่ที่ 8            

บ้านหนองตะกู 
(ซอยนายอุทัย) 

กองช่าง 

            

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอลฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7         
บ้านประดู่บาก           
(ซอยนายประภาส) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอลฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านประดู่
บาก (ซอยนายประภาส) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 410 เมตร หนา 
0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,640 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ ฯลฯ 

1,013,600 
หมู่ที่ 7          

บ้านประดู่บาก           
(ซอยนายประภาส) 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               2.1.1) งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาจันทร์หอม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาจันทรห์อม 
ฯลฯ 

50,000 
หมู่ที่ 9           

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาจันทร์หอม 

กองช่าง 

            

16 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซับสวอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซับสวอง ฯลฯ 

50,000 
หมู่ที่ 6          

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซับสวอง 

กองช่าง 
            

17 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาจันทร์หอม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเขาจันทร์
หอม ฯลฯ 

100,000 
หมู่ที่ 9  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาจันทร์หอม 

กองช่าง 

            

18 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดขนงพระเหนือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอ่างล้างหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดขนงพระ
เหนือ 

50,000 
หมู่ที่ 1 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดขนงพระเหนือ 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               2.1.1) งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

19 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะก ู

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอ่างล้างหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองตะกู 
ฯลฯ 

50,000 
หมู่ที่ 8            

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตะก ู

กองช่าง 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
               3.1.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

20 โครงการเด็กดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน
โครงการเด็กดับเพลิง เช่น 
การฝึกอบรมให้กับเด็ก
นักเรียนสถานศึกษาในเขต
ตำบลขนงพระฯ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

21 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกัน
ไฟป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟ
ป่า เช่น การฝึกอบรมให้
ความรู้ในการจดัทำแนวกันไฟ
และอาสาสมคัรป้องกันไฟป่า
ฯ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
               3.1.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

22 โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์ภัย
พิบัติและผู้ประสบสาธารณ
ภัยอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์ภัยพิบัติและผู้
ประสบสาธารณภัยอื่นๆ เช่น 
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติและ
สาธารณภัยอื่นๆ ที่ไดร้ับความ
เดือดร้อนฯ หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรง
ชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือ
จ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริหาร
สาธารณธารณะฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

23 โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น 
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ
เพิ่มทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ฯ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

5,000 
ในเขตพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของ 
อบต.ขนงพระ 

สำนักปลดั 

            

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
               3.1.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

24 โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
อบรมและพัฒนาการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เช่น การจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ฯ คา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

25 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันภัยจาก
ธรรมชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
ภัยจากธรรมชาติ เช่น การจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ ฯ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
               3.1.2) งานจราจร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

26 โครงการจดัตั้งศูนย์
อำนวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตัิภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาอุบัตภิัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 
ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ ฯ 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 

5,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

27 โครงการจดัตั้งศูนย์
อำนวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตัิภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาอุบัตภิัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 
ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ ฯ 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 

5,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
               3.1.2) งานจราจร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

28 โครงการตั้งด่านชุมชนช่วง 
7 วันอันตรายลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ตั้งด่านชุมชนช่วง 7 วัน
อันตรายลดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาล เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานตฯ์ 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2) แผนงานการศึกษา 
               3.2.1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

29 โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมฯ 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าจดัเตรียมสถานท่ี 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ 

30,000 อบต.ขนงพระ 
กอง

การศึกษา
ฯ 

            

30 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน จัดกิจกรรม จัดตั้งกลุ่ม
กิจกรรมด้านการศึกษาภายใน
ตำบลขนงพระ ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ค่าประกาศนยีบัตร 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

50,000 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผดิชอบ
ของอบต.ขนงพระ 
 อบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2) แผนงานการศึกษา 
               3.2.1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

31 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนตำบลขนง
พระ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตำบลขนงพระฯ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม
ฯ  ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียม
สถานท่ี ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบตัร 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ 

10,000 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผดิชอบ
ของอบต.ขนงพระ 

อบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

            

32 โครงการเพิม่ศักยภาพการ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนโดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่า
ป้ายโครงการ ค่าจัดเตรยีม
สถานท่ี  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ฯลฯ 

20,000 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผดิชอบ
ของอบต.ขนงพระ 

อบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

            



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2) แผนงานการศึกษา 
               3.2.1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

33 โครงการวันสำคัญของชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อจัดจ้างสำหรบัประกอบ
กิจกรรมวันไหว้ครู งานวันเด็ก
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ รวมทั้งวันสำคัญของ
ชาติอื่นๆ ท่ีรัฐบาลกำหนดขึ้น
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลขนง
พระ และโรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียน 
ในเขตตำบลขนงพระ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

10,000 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนใน

ความรับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

            

34 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดีเด่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดเีด่น โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่ กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกรักการออม กิจกรรม
เยี่ยมบ้านฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

10,000 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผดิชอบ
ของอบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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         3.2) แผนงานการศึกษา 
               3.2.1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

35 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวัย โดยค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 4 
ด้าน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรัก
การออม กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
หนูน้อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

10,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผดิชอบ
ของอบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

            

36 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
(เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาสำหรับของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)       
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของ 
อบต.ขนงพระฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรยีนค่า
อุปกรณ์การเรียน คา่เครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ฯลฯ 

417,400 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผดิชอบ
ของอบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2) แผนงานการศึกษา 
               3.2.1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

37 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาสำหรับของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบของ อบต.ขนง
พระ จำนวน 5 ศูนย์ สำหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 

776,900 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผดิชอบ
ของอบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

            

38 โครงการสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรยีนรู้
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรยีนรู้ชุมชน
และกิจกรรมต่างๆ เช่น สมุนไพร
ใกล้ตัว ท่ีอ่านหนังสือประจำ
ท้องถิ่น ป้ายแสดงแหล่งเรยีนรู้
ชุมชนในการเรียนรู้ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

10,000  อบต.ขนงพระ 
กอง

การศึกษา
ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2) แผนงานการศึกษา 
               3.2.1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

39 โครงการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้และผลิตสื่อ 
(อุดหนุนโครงการจัดการ
เรียนการสอนในยุค New 
Normal ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านเขาจันทร์หอม สำหรับ
ดำเนิน โครงการจัดการเรียนการ
สอนในยุค New Normal เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

20,000 
โรงเรียนบ้านเขา

จันทร์หอม 

กอง
การศึกษา

ฯ 

            

40 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
(อุดหนุนโครงการทักษะด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงปลูก
หม่อนเบอร์รี่และแก้วมังกร) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
ขนงพระเหนือ สำหรับดำเนิน 
โครงการทักษะด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงปลูกหม่อนเบอรร์ี่และ
แก้วมังกร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงการ 

20,000 
 โรงเรียนขนงพระ

เหนือ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

            

41 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ด้านงานอาชีพของนักเรียน
(อุดหนุนโครงการฝึกอบรม
และส่งเสรมิอาชีพช่างตัด
ผม) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองตะก ูสำหรับดำเนิน 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพช่างตัดผม เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

20,000 
โรงเรียนบ้าน   
หนองตะกู 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2) แผนงานการศึกษา 
               3.2.1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

42 โครงการสนับสนุนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(อุดหนุนโครงการพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเขียนได้
ภาษาอังกฤษ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
ขนงพระใต้ สำหรบัดำเนิน 
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ภาษาอังกฤษเช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

20,000 โรงเรียนขนงพระใต ้
กอง

การศึกษา
ฯ 

            

43 โครงการสนับสนุนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพตามวิถีชีวิตใน
ชุมชน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
นิคมสรา้งตนเองลำตะคอง 5  
สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพตามวิถีชีวิตในชุมชน 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

20,000 
 โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองลำตะคอง 5   

กอง
การศึกษา

ฯ 

            

44 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 
(สำหรับอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าอาหรกลางวัน 
สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล และ
นักเรียน ป.1 – ป.6โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่
อยู่ในเขตรับผดิชอบของ อบต.
ขนงพระ จำนวน 5 โรงเรียน 

3,733,800 

โรงเรียนสังกัด
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (สพฐ.) 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.3) แผนงานสาธารณสุข 
               3.3.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

45 โครงการป้องกันการจมน้ำ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ป้องกันการจมน้ำ ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบตัร 
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ฯลฯ 

30,000 อบต.ขนงพระ 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

            

46 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีการ
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ 

90,000  อบต.ขนงพระ   
กอง

สาธารณสุข
ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.3) แผนงานสาธารณสุข 
               3.3.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

47 โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีการ
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ 

50,000 อบต.ขนงพระ 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

            

48 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไอโอดีน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไอโอดีน
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีการ
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ฯลฯ 

20,000  อบต.ขนงพระ   
กอง

สาธารณสุข
ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.3) แผนงานสาธารณสุข 
               3.3.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

49 เงินอุดหนุนสำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข (โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข)  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้าน 
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ฯลฯ 

300,000 อบต.ขนงพระ 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

            

50 โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานและ
บริหารจดัการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
พิธีการเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนยีบัตร คา่สมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ 

30,000  อบต.ขนงพระ   
กอง

สาธารณสุข
ฯ 
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         3.3) แผนงานสาธารณสุข 
               3.3.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

51 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือ่ง
เขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าถ่ายเอกสาร คา่
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ 

200,000 อบต.ขนงพระ 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

            

52 โครงการพัฒนาความรู้ใน
การคัดแยกขยะ สิ่ง
ปฏิกูลและน้ำเสีย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการพัฒนาความรู้ในการคดั
แยกขยะ สิ่งปฏิกลูและน้ำเสีย 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือ่ง
เขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าถ่ายเอกสาร คา่
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ 

30,000  อบต.ขนงพระ   
กอง

สาธารณสุข
ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.4) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
               3.4.1) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

53 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรของ 
เด็กและเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการรณรงค์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของ 
เด็กและเยาวชน โดยการให้ความรู้
และการป้องกัน แก้ไขปัญหาหารมี
เพศสัมพันธ์ ฯ ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบตัร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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         3.4) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
               3.4.1) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

54 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้พิการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้
พิการ ในการส่งเสริมดำเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม การประชุม
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ฯ 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือ่ง
เขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าถ่ายเอกสาร คา่
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

55 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ให้มสีุขภาพท่ีดีและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเองฯ 
ประกอบด้วยคา่ใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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         3.5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               3.5.1) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

56 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนและชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในโรงเรยีนและชุมชน 
เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิฯ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ฯลฯ 

20,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

57 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุม่
วิสาหกิจชุมชน ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ
และปิด ค่าวสัดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ 

10,000  อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               3.5.1) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

58 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

59 โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
จากสารเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการสร้างภมูิคุ้มกันจากสารเสพ
ติด ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ฯลฯ 

20,000  อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               3.5.1) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

60 โครงการสร้างอาชีพสรา้ง
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการสร้างอาชีพสรา้งรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปดิ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร คา่
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.6) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
               3.6.1) งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

61 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาตำบลประจำปี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการจดัการแข่งขันกีฬาตำบล
ประจำปี โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างกรรมการ
ตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา คา่
อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภณัฑ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเวชภณัฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ฯลฯ 

50,000 อบต.ขนงพระ 
กอง

การศึกษา 
ฯ 

            

62 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านกีฬาเด็ก 
และเยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
กีฬาเด็ก และเยาวชนและประชาชน
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัด
กิจกรรมส่งเสริมการกีฬาของ
นักเรียนในเขตตำบลขนงพระ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ฯลฯ 

10,000  อบต.ขนงพระ 
กอง

การศึกษา 
ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.6) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
               3.6.1) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

63 อุดหนุนอำเภอปากช่อง เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินอุดหน ุนให้แก่
อำ เภอปากช ่อง ในการด ำ เนิ น
โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม 
งานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีต่างๆ 
เช่น การจัดงานปิยมหาราช วันจักรี 
วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และ
วันสำคัญตามที่รัฐกำหนด ฯลฯ 

20,000 อบต.ขนงพระ 
กอง

การศึกษา 
ฯ 
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 
         5.1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
               5.1.1) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

64 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตั้งกลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตั้ง
กล ุ ่ มท ่ อง เท ี ่ ยว เช ิ ง เกษตร  เ ช่น 
การศึกษาดูงานจากแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การฝึกอบรมทางวิชาการ
แ ล ะ เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ฯ  ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
พรรณไม้สมุนไพรในชุมชน การขึ้น
ทะเบียนพรรณไม้ เพื ่อส่งเสริมการ
ยกระดับการปลูกสมุนไพรและแปรรปู
ผล ิตภัณฑ์ เพื ่อสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน ฯลฯ 

5,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 43 

 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
         6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               6.1.1) งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

65 โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื ่อสร้าง
การเรียนรู้และประสบการณ์การทำงาน
ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ ่นฯ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ ่งพิมพ์  ค ่าถ ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

66 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการคณะผู้บรหิาร/
สมาชิกสภา/พนักงาน 
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง อบต.ขนง
พระ 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
วิชาการคณะผู ้บร ิหาร/สมาชิกสภา/
พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื ่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
         6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               6.1.1) งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

67 โครงการมอบเกียรติ
บัตรให้กับบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีให้บริการ
ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลหรือ
หน่วยงานที ่ให ้บร ิการช่วยเหลือการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ง านขององค ์กร  ค ่ า ใช ้ จ ่ าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ ่งพิมพ์ ค ่าถ ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

5,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

68 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนตำบล/
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง อบต.ขนง
พระ 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพในการทำงานของคณะ
ผู ้บร ิหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วน
ตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื ่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

20,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
         6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               6.1.1) งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

69 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมให้ความรู ้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เ ค รื่ อ ง เ ข ี ย น  แ ล ะ อ ุ ป ก ร ณ ์  ค่ า
ประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก  
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

5,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

70 โครงการจ้างท่ีปรึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัด
ห า ร ื อปร ั บปร ุ งค ร ุ ภ ัณฑ ์  ด ิ น และ
สิ่งก่อสร้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค ่าจ ้างศ ึกษาพัฒนาระบบการจัดการ
ต่างๆ ค่าจ้างการประเมินการให้บริการ
ประชาชน และอื่นๆ 

20,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
         6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               6.1.2) งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

71 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพการ
บริหารงานคลัง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื ่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

50,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
         6.2) แผนงานการศึกษา 
               6.2.1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

72 ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เด็กนักเรียน
อนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6 
โรงเร ียนส ังก ัดฯ (สพฐ. ) จำนวน 5 
โรงเรียน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของอบต.
ขนงพระ 

1,992,900 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน

ในความ
รับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
         6.3) แผนงานเคหะและชุมชน 
               6.3.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

73 โครงการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชนและวางผังชุมชน 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ ให้มีความรู้การจัดทำผังเมือง
รวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนาสภาพ
แวดล ้อและภ ูม ิท ัศน ์ ให ้ เป ็นไปตาม
มาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้
ด้านการวางผังเมือง และด้านการช่าง
ฯลฯ  

10,000 อบต.ขนงพระ กองช่าง 

            

74 โครงการจดัทำค่าพิกัด
แนวเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขต อบต. 
ขนงพระ จำนวน 15 หมู่บ้าน และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ กองช่าง 

            

75 โครงการวิเคราะห์น้ำ
บาดาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์น้ำบาดาลในการ
ว ั ดค ่ าค ุณภาพให ้ปลอดภ ัยสำหรับ
ประชาชนผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคหรือใช้ใน
การเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพน้ำสำหรับประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน 

10,000 อบต.ขนงพระ กองช่าง 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
         6.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               6.4.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

76 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพื่อจดัทำ
แผนพัฒนา 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื ่อจ ัดทำ
แผนพัฒนา ค ่าใช ้จ ่ายประกอบด ้วย 
ค ่าใช้จ ่ายเกี ่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ  

5,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
         6.5) แผนงานงบกลาง 
               6.5.1) งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

77 เงินสำรองจ่าย เพ ื ่อจ ่ายเป็นค ่าใช ้จ ่ายในกรณีที ่ ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณี
จำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยตลอดปี ฯลฯ  

855,938 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

78 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพ ื ่อรองร ับการจ ัดสว ัสด ิการให ้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ฯลฯ 

13,299,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
            

79 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื ่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พ ิการ ให ้ แก ่ ผ ู ้ พ ิ การท ี ่ ม ี ส ิทธ ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงเจตจำนง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไว้กับ อปท. แล้ว ฯลฯ 

4,500,000 อบต.ขนงพระ  สำนักปลดั 

            

80 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำ
การว ิน ิจฉ ัยแล ้วและม ีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดทิ ้งขาดผู ้อุปการะ
ดูแล ฯลฯ 

96,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
         7.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               7.1.1) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

81 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
อาชีพให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านภายในตำบล 
 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมและศ ึกษาด ูงานเพื่อ
พัฒนาอาชีพให้กลุ ่มสตรีแม่บ้านภายใน
ตำบล ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เ ค ร ื ่ อ ง เ ข ี ย น  แ ล ะ อ ุ ป ก ร ณ ์  ค่ า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื ่องดื ่ม ค่า
ป ้ายโครงการ และค่าใช้จ ่ายอื ่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ 

20,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

82 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ
และเพิ่มรายได้ใน
อาชีพ 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ
และเพ ิ ่ มรายได ้ ในอาช ีพค ่ า ใช ้จ ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ ่งพิมพ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื ่องดื ่ม ค่า
ป ้ายโครงการ และค่าใช้จ ่ายอื ่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ 

20,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
         7.2) แผนงานการเกษตร 
               7.2.1) งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

83 โครงการสำรวจศึกษา
พืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการสำรวจศ ึกษาพิชสม ุนไพรสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ค่าใช้จ ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ ่ายในการสำรวจ
พรรณไม ้สม ุนไพรในช ุมชน การขึ้น
ทะเบ ียนพรรณไม ้ เพ ื ่อส ่งเสร ิมการ
ยกระดับการปลูกสมุนไพรและแปรรูป
ผล ิตภ ัณฑ ์  เพ ื ่ อสร ้ างรายได ้ ให ้แก่
ประชาชน ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

84 โครงการผลติพืช
ปลอดภัยกินได้อยา่ง
มันใจ 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่างมัน
ใจ ค่าใช้จ ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ ่าย
เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและผิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค ่าประกาศนียบัตร ค ่าถ ่าย
เอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
         7.2) แผนงานการเกษตร 
               7.2.1) งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

85 โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรผสมผสานยุว
เกษตรตำบลขนงพระ 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสานยุว
เกษตรตำบลขนงพระเช่น การฝึกอบรม
เยาวชนให้มีความรู้ในการทำเกษตรกรรม 
และประยุกต์ใช้สิ่งของที่เหลือจากการทำ
เกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ ่ายเกี ่ยวกับการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ผิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
         7.2) แผนงานการเกษตร 
               7.2.1) งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

86 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการผลิตปุย๋
อัดเม็ดตำบลขนงพระ 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลขนงพระค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ ่ายเกี ่ยวกับการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ผิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

87 โครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมตำบลขนง
พระ 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบล
ขนงพระ เพ ื ่อส ่งเสร ิมพ ัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้กับประชาชนในตำบลฯ 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และผิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื ่องดื่ม 
ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
         7.2) แผนงานการเกษตร 
               7.2.1) งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

88 โครงการมันไม่แคร์
เพลี้ยแป้ง 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการมันไม่แคร์เพลี้ยแป้ง เช่น การ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก้เกษตรกรในการ
ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งฯค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ ่ายเกี ่ยวกับการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ผิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

89 โครงการอบรม
พัฒนาการสกัด
สมุนไพรท้องถิ่น 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมพัฒนาการสกัดสมุนไพร
ท้องถ ิ ่น เพ ื ่อส ่งเสร ิมการพัฒนาพืช
ส ม ุ น ไ พ ร ใ น ช ุ ม ช น ฯ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ ่ายเกี ่ยวกับการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ผิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 

            

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 56 

 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         8.1) แผนงานสาธารณสุข 
               8.1.1) งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

90 โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โ ค ร ง ก า ร เ ฝ ้ า ร ะ ว ั ง ค ุ ณ ภ า พ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และผิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ป ้ายโครงการ ค ่าตอบแทนว ิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 
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8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         8.2) แผนงานการเกษตร 
               8.2.1) งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

91 โครงการถ่ายทอด
ความรู้วิทยาการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการถ ่ายทอดความร ู ้ ว ิทยาการ
ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ ่น เช่น 
การจ ัดน ิทรรศการนำเสนอผลการ
ดำเน ินงานฐานทร ัพยากร เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ฯ ค ่าใช้จ ่ายประกอบด้วย ค ่าใช้จ ่าย
เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและผิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค ่าประกาศนียบัตร ค ่าถ ่าย
เอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั 
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แบบ ผด.02/1 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

************************** 
1.) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 
จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,800.- บาท 
โดยมลีักษณะ ดังนี ้
1. โตะ๊พับหน้าฟอเมก้าขาว หนา 25 มลิ ขา
เหล็กใหญ่ 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.2 มิล ชุป
โครเมียม ขนาด 150x60x75 เซนติเมตร 
2. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่
มีตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ฯ 

ฯลฯ 

18,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั             
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แบบ ผด.02/1 
1.) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทรทัศน์ แอลอีดี 
(LED) แบบ Smart 
TV 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) 
แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 35,000.- บาท 
โดยมลีักษณะ ดังนี ้
1. โทรทัศน์ แอลอดีี (LED) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิก
เซล ขนาด 75 น้ิว 
2. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ขนาดสูงกว่า 65 นิ้ว เป็นรายการนอกมาตรฐาน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑฯ์ 

ฯลฯ 

35,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั             

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 60 

 

แบบ ผด.02/1 
1.) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องตัดหญ้า   
แบบข้อแข็ง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตัดหญา้  แบบข้อแข็ง 
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500.- บาท 
โดยมลีักษณะ ดังนี ้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายพาน 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสบูไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี
4. พร้อมใบมดี 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑฯ์ 

ฯลฯ 

19,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 61 

 

แบบ ผด.02/1 
1.) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 1.4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
1 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
22,000.- บาท ฯ 
โดยมลีักษณะ ตามบญัชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

ฯลฯ 

44,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 62 

 

แบบ ผด.02/1 
2.) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
 2.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก้าอี้สำนักงานพนัก
พิงกลาง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอีส้ำนักงานพนักพิง
กลาง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000.- บาท  
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มตีามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ฯ 

ฯลฯ 

5,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง             

6 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (ราคา
รวมค่าตดิตั้ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 20,000 BTU จำนวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600.- บาท  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑฯ์ 

ฯลฯ 

30,600 อบต.ขนงพระ กองคลัง             

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 63 

 

แบบ ผด.02/1 
2.) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
 2.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องพิมพ์เช็คสมดุ
เงินฝาก CITIC  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝาก 
CITIC จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครือ่งละ 
27,000.- บาท ฯ 
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มตีามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ฯ 

ฯลฯ 

27,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง             

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 64 

 

แบบ ผด.02/1 
2.) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
 2.2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง
แบบ DSLR (EOS) 
EOS 1500D kit  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิงแบบ 
DSLR (EOS) EOS 1500D kit จำนวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000.- บาท ฯ 
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป เป็น
รายการนอกมาตรฐาน ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ฯ 

ฯลฯ 

20,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง             

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 65 

 

แบบ ผด.02/1 
2.) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
 2.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
สี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 15,000.- บาท ฯ 
ตามบัญชีเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฯ 

ฯลฯ 

15,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง             

10 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ 
(18 หน้า/นาที) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,600.- บาท ฯ 
ตามบัญชีเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฯ 

ฯลฯ 

2,600 อบต.ขนงพระ กองคลัง             

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 66 

 

แบบ ผด.02/1 
3.) แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 3.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัซื้อ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง
บริเวณจุดเสี่ยงใน
เขตตำบลขนงพระ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม
ติดตั้งบรเิวณจดุเสี่ยงในเขตตำบลขนงพระ  หมู่ที่ 
1 และ หมู่ที่ 5  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ฯ 

ฯลฯ 

1,000,000 อบต.ขนงพระ สำนักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 67 

 

แบบ ผด.02/1 
4.) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 4.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก้าอี้ทำงานขนาด
กลาง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ทำงานขนาดกลาง 
จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,100.- บาท  
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มตีามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ฯ 

ฯลฯ 

7,100 อบต.ขนงพระ กองการศึกษาฯ             

13 ตู้เหล็ก          
แบบ 2 บาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก  แบบ 2 บาน
จำนวน 1 หลัง ราคาหนังละ 5,900.- บาท 
โดยมลีักษณะ ดังนี ้
1. มีมือจับชนิดบดิ 
2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3. คุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
4. พร้อมใบมดี 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑฯ์ 

ฯลฯ 

5,900 อบต.ขนงพระ กองการศึกษาฯ             
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แบบ ผด.02/1 
4.) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 4.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะทำงานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 
ฟุต จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 16,000.- บาท  
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มตีามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ฯ 

ฯลฯ 

16,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษาฯ             
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แบบ ผด.02/1 
4.) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 4.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All 
In One สำหรับ
งานสำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 17,000.- บาท  
โดยมลีักษณะตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

ฯลฯ 

17,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษาฯ             
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แบบ ผด.02/1 
5.) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 5.1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ำกว่า 6,000 ซซีี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ฯ จำนวน 1 คัน ราคาคัน
ละ 2,400,000.- บาท  
โดยมลีักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ฯ 

ฯลฯ 

2,400,000 อบต.ขนงพระ กองสาธารณสุข
ฯ 
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แบบ ผด.02/1 
5.) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 5.2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้แช่อาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 2 ประตู ฯ 
จำนวน 1 หลัง ราคาหลังละ 33,900.- บาท  
โดยมลีักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ฯ 

ฯลฯ 

33,900 อบต.ขนงพระ กองสาธารณสุข
ฯ 
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แบบ ผด.02/1 
6.) แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 6.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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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เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 48,000 BTU จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 55,900.- บาท 
โดยมลีักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ฯ 

ฯลฯ 

55,900 อบต.ขนงพระ กองช่าง             

19 ตู้เก็บแฟ้ม เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 3 
หลัง ราคาหลังละ 6,380.- บาท  
โดยมลีักษณะดังนี ้
1. ช่องเก็บแฟ้ม จำนวน 4 ช้ัน รวม 40 ช่อง 
2. ผลิตจากแผ่นนเหล็กหนา 0.7 มม. ป้องกัน
สนิมพ่นสผีิวเรยีบเนียน 
3. มีแผ่นพลาสติกแข็งกั้นบังคับแฟ้มไม่ใหล้้มถิ
ดออกได ้
4. ติดล้อเลื่อนไนลอนคู่ 4 ล้อ เคลื่อนย้าย
สะดวกฯ 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

19,140 อบต.ขนงพระ กองช่าง             



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 73 

 

แบบ ผด.02/1 
6.) แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 6.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัดลมตดิผนัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพัดลมตดิผนงั จำนวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,390.- บาท 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

ฯลฯ 

4,780 อบต.ขนงพระ กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 74 

 

แบบ ผด.02/1 
6.) แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 6.2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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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รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 150 ซีซ ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 
150 ซีซี จำนวน 1 คัน ราคาเครือ่งละ 
84,300.- บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

ฯลฯ 

84,300 อบต.ขนงพระ กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 75 

 

แบบ ผด.02/1 
6.) แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 6.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 

iPad Gen 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ iPad Gen 8 จำนวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,900.- บาท 
โดยมลีักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. iPad รุ่น 10.2 นิ้ว Wifi 
2. ความจุ 128 GB 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑฯ์  

ฯลฯ 

13,900 อบต.ขนงพระ กองช่าง             

23 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
1 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.- 
บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์

ฯลฯ 

44,000 อบต.ขนงพระ กองช่าง             

 

 

 



แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 76 

 

แบบ ผด.02/1 
6.) แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 6.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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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เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300.- บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์

ฯลฯ 

8,600 อบต.ขนงพระ กองช่าง             
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